
1
”Og han sagde til dem: ‘Se jer for og vær på vagt over for al grisk-
hed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv 
om det har overflod’“ (Luk 12,15).

Griskhed eller begær er blevet defineret som en overdreven trang 
til rigdom eller ejendele, som egentlig ikke tilhører en selv. Begær 
er så alvorligt, at det befinder sig i samme kategori som at lyve, 
stjæle eller slå ihjel. Det er så ødelæggende, at Gud valgte at ad-
vare imod det i sin store morallov. ”Du må ikke begære din næstes 
hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller træl-
kvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes 
ejendom“ (2 Mos 20,17).

Begær eller griskhed er ofte taget med i lister over alvorlige syn-
der, som vil holde os ude af Guds rige. ”Ved I ikke, at uretfærdige 
ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller af-
gudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med 
mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, in-
gen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige“ (1 Kor 6,9-10).

Griskhed i samme kategori som spot, afgudsdyrkelse, ægteskabs-
brud og utugt? Det er, hvad teksten siger, og i denne uge skal vi se 
eksempler på, hvor alvorlige de er, og hvad vi kan gøre for at sejre 
over dem.

· Es 14,12-14
· Ef 5,5; Jos 7
· Joh 12,1-8
· ApG 5,1-11
· 1 Kor 10,13
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SØNDAG

 Es 14,12-14

 Ef 5,5
Kol 3,5

Til eftertanke

26. FEBRUAR 2023

DEN GRUNDLÆGGENDE, OPRINDELIGE SYND

Ofte rejses forståeligt nok spørgsmålet om, hvordan synd opstod 
i Guds univers. Vi kan til dels forstå hvordan. Og grundlæggende 
skyldtes det griskhed. Måske er griskhed derfor den grundlæg-
gende oprindelige synd.

Hvilke hint får vi i disse vers om Lucifers fald? Hvordan spillede 
griskhed og misundelse en afgørende rolle i hans fald?

”Skønt han var æret fremfor den himmelske hærskare, var han 
ikke tilfreds med sin stilling, men vovede at begære den hyldest, 
der alene tilkommer Skaberen. I stedet for at søge at ophøje Gud 
som det højeste mål for alle de skabte væseners hengivenhed og 
troskab, bestræbte han sig på at sikre sig selv deres tjeneste og 
lydighed. Og da denne fyrste blandt englene begærede den her-
lighed, som den evige Fader havde givet sin Søn, stræbte han efter 
en magt, som det alene var Kristi ret at eje“ (Ellen White, Patriarker 
og Profeter, s. 12).

Hvad sidestiller Paulus griskhed med, og hvorfor?

Det er interessant, at Paulus to gange sidestiller griskhed med af-
gudsdyrkelse. Mennesker udøver afgudsdyrkelse, når de tilbeder, 
dvs. vier deres liv til noget andet end Gud, noget skabt i stedet for 
Skaberen (Rom 1,25). Kan griskhed være, at vi ønsker noget, som 
vi ikke skulle have, og at vi ønsker det så stærkt, at vores lyst til det 
bliver fokus for hele vores tilværelse i stedet for, at Gud er det?

Lucifer var sikkert ikke til at begynde med klar over, hvad hans 
forkerte ønsker ville føre til. Det samme kan være tilfældet for 
os. Buddet imod begær, det ene bud, der alene handler om vores 
tanker, kan standse os fra handlinger, som vil føre til overtrædelse 
også af andre af buddene. Se fx 2 Sam 11.

Læs 1 Tim 6,6-7. Hvordan kan det beskytte os mod griskhed at 
fokusere på det, Paulus skriver om i disse vers?
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 Josva 7

Til eftertanke

27. FEBRUAR 2023

EN NEDRIGHED I LEJREN

Det var uden tvivl et af de største tidspunkter i Israels historie. Ef-
ter 40 års vandring i ørkenen var de endelig på vej ind i Det Lovede 
Land. Ved et dramatisk mirakel krydsede Israels børn tørskoet Jor-
danfloden, som på det tidspunkt gik over sine bredder. Overgan-
gen på flodens tørre bund var så imponerende, at de hedenske 
kana’anæiske kongers hjerter smeltede, og de mistede al lyst til at 
kæmpe ( Jos 5,1).

Den første store udfordring i indtagelsen af Kana’an var den 
stærke by Jeriko med dens mure. Ingen vidste, hvad de skulle gøre 
for at sejre over Jerikos indbyggere, heller ikke Josva. I et svar på 
Josvas bøn åbenbarede Gud planen for, hvordan byen skulle øde-
lægges. Den plan fulgte de. Men så begyndte det at gå helt galt.

Hvad skete der efter den mægtige sejr over Jeriko? Hvilken  
lærdom kan vi hente fra denne beretning?

Da Akan blev konfronteret, indrømmede han, hvad han havde 
gjort. Han sagde, at han ”begærede“ visse ting, han ikke havde ret 
til. Det hebraiske ord chamad, som her oversættes med begærede, 
bliver nogle steder i Bibelen brugt i en meget positiv mening. Den 
samme rod findes fx i Dan 9,23, da Gabriel sagde til Daniel, at han 
var en ”højtelsket“ mand.

Men i Akans situation var chamad dårlige nyheder. På trods af 
det klare forbud mod at tage noget for dem selv fra de besejrede 
byer (Jos 6,18-19) var det netop, hvad Akan gjorde, og derved bragte 
han vanære over hele folket. Efter nederlaget ved Aj frygtede Josva, 
at ”når kana’anæerne og alle landets indbyggere hører det, vil de 
omringe os og udslette vores navn fra jorden. Hvad vil du så gøre 
for dit store navn?“ (Jos 7,9). Gud ønskede med andre ord at benytte 
bl.a. disse store sejre til at vise de omkringliggende folk sin store 
magt og sine gerninger blandt sit eget folk. Deres erobringer skulle 
på en måde være et vidnesbyrd til folkeslagene om Jahves magt. 
Men efter nederlaget ved Aj havde man ikke blot mistet menneske-
liv, men dette vidnesbyrd var blevet kompromitteret.

Tænk over, hvor let det var for Akan at retfærdiggøre sine hand-
linger: Det er jo kun en lille del sammenlignet med hele krigsbyttet. 
Ingen vil opdage det, så hvad ondt er der i det? Desuden har min 
familie brug for pengene. Hvordan kan vi beskytte os mod denne 
farlige form for rationalisering?
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 Joh 12,1-8

28. FEBRUAR 2023

JUDAS’ HJERTE

En af det mest tragiske beretninger i Bibelen handler om Judas 
Iskariot. Denne mand havde et privilegium, som kun elleve andre 
mennesker i historien har haft. De var sammen med Jesus hele 
tiden og havde lært evige sandheder direkte fra Mesteren selv. 
Hvor er det sørgeligt, at Judas, som havde så mange muligheder, 
som ikke er blevet forundt mange af dem, der bliver frelst, selv er 
dømt til evig fortabelse.

Hvad skete der? Svaret finder vi i det ene ord: begær, hans  
hjertes ønske.

Hvad gjorde Maria, som vakte så stor opmærksomhed ved  
festen? Hvordan reagerede Judas? Hvorfor? Hvad svarede Jesus?

Frelserens milde irettesættelse af Judas’ begærlige bemærkning 
fik ham til at forlade festen og gå direkte til ypperstepræstens  
palads, hvor Jesu fjender var forsamlet. Han tilbød at forråde Jesus 
i deres hænder for en sum, der var langt mindre end Marias gave 
(se Matt 26,14-16).

Hvad var der sket med Judas? Han havde haft mange fanta-
stiske muligheder, mange sjældne privilegier. Hvorfor ville han 
gøre noget så ondt? Ifølge Ellen White ”elskede [ Judas] den store 
lærer og ville gerne være sammen med ham. Han følte trang til en 
forvandling af sin karakter og sit liv, og han håbede på at komme 
til at opleve dette ved at slutte sig til Jesus. Frelseren afviste ikke 
Judas. Han gav ham plads blandt de tolv. Han betroede ham en 
evangelists gerning. Han tildelte ham kraft til at helbrede de syge 
og uddrive onde ånder. Men Judas nåede ikke det punkt, hvor han 
helt overgav sig til Kristus“ (Ellen White, Jesu liv, s. 519-520).

Når det kommer til stykket, har vi alle karakterbrister, som kan 
overvindes ved, at Guds kraft virker i os, hvis vi overgiver os til 
ham. Men Judas var ikke helt overgivet til Kristus, og hans grisk-
heds synd, som kunne være blevet overvundet med Kristi kraft, 
overvandt i stedet ham selv, og fik tragiske følger.

Hvem af os kæmper ikke med griskhed eller begær for et eller 
andet? I Judas’ tilfælde var det penge, og dette begær, et hjertepro-
blem, førte til, at han stjal ( Joh 12,6), og til sidst til, at han forrådte 
Jesus.

Hvilken skræmmende lektie for os alle om de farer, begær kan 
føre til. Det, der virker som noget ubetydeligt, et lille ønske i vores 
hjerte, kan føre til ulykke og evig fortabelse.

TIRSDAG
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 ApG 5,1-11

Til eftertanke

1. MARTS 2023

ANANIAS OG SAFIRA

Det var et spændende tidspunkt at tilhøre menigheden. Efter den 
store udgydelse af Helligånden på Pinsedagen forkyndte apost-
lene evangeliet med stor kraft, og tusinder tilsluttede sig menig-
heden.

”Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og 
de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med 
frimodighed. Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke 
én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om 
alt“ (ApG 4,31-32).

Hvilket privilegium Ananias og Safira havde, at de var en del af 
den første menighed. De så, hvordan den voksede, og hvordan 
Helligånden manifesterede sig på en meget tydelig måde. ”Der var 
da heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de, som ejede 
jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og 
lagde dem for apostlenes fødder; pengene blev så fordelt til hver 
enkelt efter behov“ (ApG 4,34-35).

Det var i denne sammenhæng, at Ananias og Safira, som åben-
bart var imponeret over det, der skete, og ønskede at være en del 
af det, besluttede sig for at sælge en ejendom og give pengene til 
menigheden. Så langt, så godt.

Hvad tror du, var værst: at holde nogle af pengene for sig selv, 
eller at lyve om det? Hvorfor en så barsk straf?

Til at begynde med så det ud til, at de var meget ærlige i deres 
ønske om at give noget til arbejdet. Men ”bagefter havde Ananias 
og Safira bedrøvet Helligånden ved at give efter for begær. De 
begyndte at fortryde deres løfte og mistede snart den gode indfly-
delse og velsignelse, som havde varmet deres hjerter med et øn-
ske om at gøre store ting for Kristi sag“ (Ellen White, The Acts of the 
Apostles, s. 72). Selv om de var begyndt med de bedste motiver, fik 
deres begær dem til at påtage sig en falsk front og udgive sig for at 
være noget, de i virkeligheden ikke var.

”Og hele menigheden og alle, som hørte det, blev grebet af stor 
frygt“ (ApG 5,11). Efter denne begivenhed har man sikkert været 
mere påpasselig med at give sin tiende. Men denne sørgelige 
begivenhed blev ikke taget med i Bibelen som en advarsel mod 
manglende trofasthed med tienden. Hvad lærer den os i stedet 
om, hvad begær kan føre til?

ONSDAG
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 1 Kor 10,13

 

Til eftertanke

2. MARTS 2023

AT OVERVINDE GRISKHED

Griskhed eller begær har med ens hjerte at gøre, og ligesom stolt-
hed og selviskhed bliver den ikke altid bemærket. Derfor er denne 
synd særligt dødelig og forførende. Det er svært nok at sejre over 
synder, der er indlysende: løgn, ægteskabsbrud, tyveri, afgudsdyr-
kelse, overtrædelse af sabbatsbuddet. Dette er ydre handlinger, 
noget, vi er nødt til at tænke efter, før vi gør dem. Men at sejre 
over forkerte tanker? Det er vanskeligt.

Hvilket løfte får vi her, og hvorfor er det så vigtigt at forstå det i 
forbindelse med begær?

Hvordan kan vi med Guds kraft blive beskyttet mod denne farlige 
og bedrageriske synd?

1. Tag en beslutning om at tjene og stole på Gud, og om at være 
en del af hans familie. Vælg i dag, hvem I vil tjene. ”Jeg og mit 
hus vil tjene Herren“ ( Jos 24,15).

2. Bed dagligt og inkluder Matt 6,13: ”Og led os ikke ind i fristelse, 
men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i 
evighed!“ Når du begærer noget, som du ved, du ikke bør have, 
bed da og brug løfter fra Bibelen om sejr (fx 1 Kor 10,13).

3. Studer Bibelen regelmæssigt. ”Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, 
for ikke at synde mod dig“ (Sl 119,11).

Jesus stod ansigt til ansigt med menneskers grundlæggende pro-
blem -–synd. Han blev fristet på alle de samme områder som os. 
For at få kraft til at modstå fristelserne tilbragte han hele nætter 
i bøn og samtale med sin Far. Og Jesus forlod ikke denne jord, før 
han havde både banet vejen ved sit eksempel og dernæst givet 
løftet om kraft til at gøre det muligt for hvert eneste menneske at 
leve et liv i tro og lydighed – at udvikle en kristuslignende karakter.
”Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den 
ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og 
vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til 
vor Gud, for han er rig på tilgivelse“ (Es 55,6-7).

Hvilke konsekvenser har begær haft i dit liv? Hvad har du lært af 
det? Hvad kan du stadigvæk have brug for at lære?

TORSDAG
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3. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

I kampen om Jeriko var Akan ikke den eneste, som bar sølv og guld 
tilbage til Israels lejr. Josva havde bedt mændene om at bringe 
sølv og guld og ting af bronze og jern til Herrens skatkammer ( Jos 
6,19.24). Alt andet skulle brændes. Men Akan var den eneste, som 
beholdt noget for sig selv.

”Blandt Israels millioner var der kun en eneste mand, der havde 
vovet at overtræde Guds befaling i sejrens og dommens time. 
Akans begær blev vakt ved synet af den kostbare babyloniske 
kappe. Selv da han stod ansigt til ansigt med døden for denne kap-
pes skyld, kaldte han den ’en prægtig babylonisk kappe’. Den ene 
synd førte den anden med sig, og han tilegnede sig det guld og 
sølv, som tilhørte Herrens skatkammer. Han stjal Kana’ans første-
grøde fra Gud“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 253).

I Paulus’ liste over tegn på de sidste dage handler de to første 
om vores holdning til penge og ejendele. ”Men det skal du vide, at 
i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker 
blive egenkærlige, pengeglade [begærlige]“ (2 Tim 3,1-2). Egenkær-
lighed og kærlighed til penge er vigtige beskrivelser af menneske-
heden i de sidste dage – i vores tid.

1. Læs 1 Tim 6,6-10: ”Og vist er det, at gudsfrygt sammen med 
nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi 
til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og 
klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, 
falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige 
og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i under-
gang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt 
ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har 
voldt sig selv mange smerter.“ Tal sammen i klassen om ek-
sempler på mennesker, som på grund af kærlighed til penge 
har ”voldt sig selv [og andre] mange smerter“. Der findes 
mange eksempler. Hvordan kan vi finde den rette balance? Vi 
har brug for penge for at leve, men hvordan undgår vi at falde 
i den fælde, som Paulus advarer imod?

2. Hvad findes der, udover penge, som vi kan begære?

3. Hvilken forskel er der mellem et legitimt ønske om noget  
og begær? Hvornår kan et legitimt ønske om noget blive til 
begær?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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