
1
”Du skal bringe takoffer til Gud og indfri dine løfter til den Høje-
ste. Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære 
mig“ (Sl 50,14-15).

Af og til får vi indtryk af, at vores verden er helt ude af kontrol. 
Krig, blodsudgydelse, kriminalitet, umoral, naturkatastrofer, pan-
demier, økonomisk usikkerhed, politisk korruption, mm. Der er 
stærk tilskyndelse til både enkeltpersoner og familier om først at 
tænke på deres egen overlevelse. Derfor gør mange sig store over-
vejelser om, hvordan de kan finde sikkerhed i disse usikre tider. 
Og det er forståeligt nok.

Livets trummerum tager meget af vores daglige tid. Gæld skal be-
tales, børn skal opdrages, ejendom skal bestyres, og med alt det 
går meget af vores tid. Og vi har også brug for klæder, mad og bo-
lig. I Bjergprædikenen talte Jesus om disse grundlæggende behov 
og sagde: 

”Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader 
ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans ret-
færdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift“ (Matt 6,32-33).
I vanskelige tider, når vi mere end ellers har brug for Guds hjælp, 
kan vi tage nogle grundlæggende skridt, som bygger på bibelske 
principper.

· 2 Krøn 20,1-22
· 1 Krøn 21,1-14
· 2 Pet 3,3-12
· 1 Joh 2,15-17
· Åb 13,11-17
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SØNDAG

 2 Krøn 20,1-22

 

Til eftertanke

12. MARTS 2023

SÆT GUD FØRST

Hvilke vigtige åndelige principper kan vi lære fra denne  
beretning på trods af de vanskeligheder, vi møder?

Hen imod slutningen af Joshafats regering blev Juda invaderet. 
Joshafat var en modig og tapper mand. I mange år havde han for-
stærket sine hære og sine befæstede byer. Han var godt forberedt 
på at møde næsten enhver fjende. Men i denne krise satte han 
ikke sin lid til sin egen styrke, men til Guds kraft. Han henvendte 
sig til Herren og udråbte en faste i hele Juda. Hele folket samledes 
i templets forgård, sådan som Salomo havde bedt om, at man 
kunne gøre, hvis man var i fare. Alle Judas mænd stod for Herrens 
ansigt sammen med deres hustruer og børn. De bad om, at Gud 
ville forvirre deres fjender, så hans navn kunne blive æret. Der-
næst bad kongen: ”Vi står afmægtige over for denne store hær, 
som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores 
øjne er rettet mod dig“ (2 Krøn 20,12).

Efter at de på denne måde havde helliget sig til Gud, kom Herrens 
ånd over en profet, som sagde: ”Vær ikke bange, og lad jer ikke 
skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men 
Guds. Drag ned mod dem i morgen!... Men alligevel er det ikke jer, 
der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se 
Herren frelse jer“ (2 Krøn 20,15.17).

Tidligt næste morgen samlede kongen folket og opstillede leviti-
ske sangere i spidsen til at synge lovsange til Gud. Så formanede 
han folket: ”Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast 
ved jer; hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer“ 
(2 Krøn 20,20). Så begyndte koret at synge, og deres fjender øde-
lagde hinanden, og ”der var ingen overlevende“ (2 Krøn 20,24). Det 
tog Judas mænd tre dage at samle krigsbyttet, og på den fjerde 
dag vendte de tilbage til Jerusalem under sang.

Den Gud, som befriede dem, er selvfølgelig den samme Gud, som 
vi elsker og tilbeder, og hans kraft er lige så stor i dag, som den var 
dengang. Udfordringen for os er at stole på ham og hans ledelse.

Læs 2 Krøn 20,20. Hvilken betydning har denne tekst for os?
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 1 Krøn 21,1-14

Til eftertanke

13. MARTS 2023

STOL PÅ GUD, IKKE PÅ DINE EGNE RESURSER

Kong David burde have vidst bedre. Han burde have vidst fra sin 
bedste ven Jonatans erfaring, at når man står i et pagtsforhold 
til Gud, betyder det intet, om man har mange eller få mænd; Gud 
kan give sejren. I 1 Sam 14,1-23 fortæller Bibelen beretningen om, 
hvordan Sauls søn Jonatan og hans våbendrager besejrede en hel 
garnison af filistre – med hjælp fra Gud. Men på trods af denne og 
mange andre lignende erfaringer fra Guds folks historie lod kong 
David, da han oplevede vanskelige tider, Satan lokke sig til at stole 
på egen kraft og opfindsomhed.

Hvorfor besluttede David at holde folketælling i Israel og finde 
ud af, hvor mange soldater han havde? Hvorfor rådede hans 
hærfører Joab ham imod dette?

Læg mærke til, at det var Satans ide at tælle soldaterne. Han 
fristede David til at stole på sin egen styrke i stedet for at være 
afhængig af Guds forsyn i sit forsvar. Joab, som var leder af Isra-
els hær, forsøgte at overtale David til ikke at tælle Israel, for han 
havde set, hvordan Gud handlede på vegne af Israel. Men David 
forlangte, at folketællingen skulle gennemføres. Ud fra bibeltek-
sten kan vi se, at hans beslutning førte til store vanskeligheder for 
landet.

Ingen har nogensinde forgæves sat sin tillid til Gud. Før et slag 
sagde den britiske hersker Oliver Cromwell (1599-1658) til sin hær: 
”Stol på Gud, mine drenge, og hold krudtet tørt!“ Med andre ord 
skal du gøre alt for at lykkes, men til syvende og sidst må du indse, 
at kun Gud kan give sejr.

I vores sammenhæng er det meget fristende at stole på rege-
ringens magt eller på vores bankkonti, men i hver eneste krise, 
som omtales i Bibelen, ser vi, at når folket stolede på Gud, beløn-
nede han deres tillid og sørgede for dem.

Vi bør bruge tiden her og nu til at bringe vores forhold til Gud i 
orden, komme af med vores gæld og være gavmild med det, vi har 
fået. Hvis der nogensinde har været et tidspunkt, hvor vi havde 
brug for Gud, så der det nu.

Hvordan finder vi den rette balance mellem at gøre, hvad vi kan 
– fx at sikre os økonomisk – og samtidigt stole på Gud i alt?
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 2 Pet 3,3-12

Til eftertanke

14. MARTS 2023

TID TIL AT FORENKLE?

Hvad bør vi gøre som en respons på vanskelige tider? Holder vi lav 
profil for at overleve? Nej, faktisk det modsatte! Fordi vi ved, at ver-
dens ende og Jesu genkomst er nær, ønsker vi at bruge vores midler 
til at fortælle andre evangeliets gode nyheder og fortælle, hvad Gud 
har beredt for dem, der elsker ham. Vi har den overbevisning, at en 
dag vil alt på denne jord brænde op.

Hvad siger Peter til os?

I Guds Ord kan vi se, at der ikke vil blive sendt flyttevogne for at 
hente vores ting til himlen. Alt kommer til at blive brændt i den af-
sluttende ødelæggelse, hvor hvert eneste spor af synd og ondskab, 
bortset fra arrene i Kristi hænder, for evigt bliver tilintetgjort.

Så hvad bør vi gøre med det, vi ejer? 

”Det er nu, at vores brødre bør skære ned på deres ejendele i 
stedet for at forøge dem. Vi kommer snart til at flytte til et bedre 
land, til et himmelsk land. Lad os derfor ikke være beboere på 
jorden, men i stedet samle vores ejendele på så lidt plads som mu-
ligt“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 59).

Dette skrev hun for over hundrede år siden. Men princippet er 
stadig det samme: tiden er kort, for vores liv er altid korte. Hvad er 
60 år eller 80 år eller 100 år (hvis vi har gode gener og gode sund-
hedsvaner) sammenlignet med evigheden? Dit liv kan ende, før 
du er færdig med at læse denne uges lektie, og det næste, du vil 
opleve, er Jesu genkomst.

Som kristne må vi altid leve vores liv i lyset af evigheden. 
Selvfølgelig skal vi arbejde hårdt for at sørge for os selv og vores 
familier. Hvis vi er blevet velsignet med rigdom, er der ikke noget 
forkert i at nyde den nu, så længe vi ikke bliver griske, men er gav-
milde med vores rigdom over for de trængende. Men vi må altid 
huske, at alt det, vi samler her, er forgængeligt og flygtigt. Og hvis 
vi ikke er påpasselige, kan det føre til åndelig ødelæggelse.

Hvilke ændringer ville du foretage i dit liv, hvis du med sikkerhed 
vidste, at Jesus ville komme igen om ti år? Eller fem år? Eller tre?

TIRSDAG
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 Matt 6,24

 1 Joh 2,15-17

Til eftertanke

15. MARTS 2023

HVORDAN PRIORITERER DU?

Jesu lignelser og lære, historien om bibelske personer samt Ellen 
Whites råd viser alle tydeligt, at der ikke findes en halvhjertet 
overgivelse til Kristus. Vi er enten på Guds side eller ikke.

Da Jesus blev spurgt af en lovkyndig, hvilket bud der var det 
største, svarede han: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke“ 
(Mark 12,30). Når vi giver alt til Kristus, er der ikke noget tilbage at 
give til en anden herre. Sådan er det bare. Og sådan er det nødt til 
at være.

Hvordan har du selv oplevet sandheden i disse ord?

Læg mærke til, at Jesus ikke sagde, at det er vanskeligt at tjene Gud 
og penge, eller at du må være påpasselig med, hvordan du tjener 
begge. I stedet sagde han, at det ikke kan lade sig gøre. Punktum. 
Denne tanke bør få os til at frygte og bæve en lille smule (Fil 2,12).

Hvordan viser disse tre ting sig i vores verden, og hvorfor er den 
fare, de udgør, mere sofistikeret, end vi tror?

Det er ikke nogen overraskelse, at Paulus skrev: ”Tænk på det, som 
er i himlen, og ikke på det jordiske“ (Kol 3,2). Det er selvfølgelig 
lettere sagt end gjort, for det jordiske er lige foran os hver eneste 
dag. Fristelsen fra ”alt det, som er i verden“, er stærk. Vi drages 
hele tiden af øjeblikkelig tilfredsstillelse. Den hvisker i vores øre 
eller trækker os i ærmet eller begge dele. Har ikke selv den mest 
trofaste kristne følt en vis grad af kærlighed til ”det jordiske“? Selv 
om vi ved, at alt en dag får en ende, føler vi os alligevel draget af 
det, gør vi ikke? Den gode nyhed er, at vi ikke behøver at lade det 
drage os bort fra Jesus.

Læs 2 Pet 3,10-14. Hvordan påvirker det, Peter siger her, den 
måde, vi lever på? Tænk også på den måde, vi anvender vores  
ressourcer på.

ONSDAG
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 Åb 13,11-17

 

 5 Mos 14, 
22. 23b

16. MARTS 2023

INGEN KAN KØBE ELLER SÆLGE

Bibelen maler et smerteligt billede af verden lige før Jesu gen-
komst. Daniel taler om ”en trængselstid, som der ikke har været 
magen til, så længe folkeslag har været til“ (Dan 12,1). Når vi tæn-
ker over nogle af de vanskelige tider, der har forekommet i forti-
den, må det, han omtaler her, være meget slemt.

Johannes’ Åbenbaring peger også på vanskelige tider lige før 
Jesu genkomst.

Hvilken plads spiller økonomi i forfølgelserne i de sidste dage?

Man kan ikke købe eller sælge? Hvor meget af vores tilværelse i 
dag drejer sig om at købe eller sælge? I vores arbejde sælger vi på 
en måde vores tid, evner og varer til dem, der ønsker at købe dem. 
Hvis vi slet ikke kan købe eller sælge, betyder det, at vi ikke bliver i 
stand til at fungere i samfundet. Presset på dem, der forbliver tro-
faste, vil blive enormt. Og jo flere penge, du har, jo større anpart 
har du i denne verden, i hvert fald, når det drejer sig om materielle 
ejendele. Presset for at give efter vil være endnu større.

Hvordan kan vi forberede os? Vi forbereder os ved nu med 
Guds hjælp at sikre os, at vi ikke er slaver af vores penge eller 
materielle goder. Hvis vi ikke er bundet af dem nu, vil vi heller ikke 
være det, når den tid kommer, hvor vi for at være trofaste bliver 
nødt til at opgive dem.

Hvad skulle Guds folk gøre med det, de tjente eller producerede 
hvert år? Hvorfor bad Gud dem om at gøre dette?

Gennem Moses forklarede Gud, at en af begrundelserne for, at 
han havde oprettet tiendesystemet, var, ”at du må lære at frygte 
Herren din Gud alle dage“ (5 Mos 14,23). I den poetiske parallelis- 
me i Sl 31,20 ser vi, at frygt er synonymt med at søge tilflugt: ”Hvor 
stor er dog din godhed, som du har gemt til dem, der frygter dig! 
Du viser den mod dem, der søger tilflugt hos dig, for alle menne-
skers øjne.“

Disse parallelle linjer viser os, at det at frygte Herren er at stole 
på ham. Derfor kan vi se, at Gud indstiftede tiendesystemet for at 
beskytte os mod selviskhed og for at opmuntre os til at stole på, 
at han vil sørge for os. Selv om det at give tiende ikke er en garanti 
for, at mennesker forbliver tro til det sidste, vil mennesker, som 
ikke er tro i at give tiende, sætte sig selv i vanskeligheder.

TORSDAG
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17. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Selv om Bibelen ikke siger, at det i sig selv er forkert at være rig, er 
der heller ikke noget i Bibelen, der taler om, at rigdom vil forøge 
ens åndelige overgivelse. Det er snarere modsat. ”Kærlighed til 
penge, ønsket om rigdom, er den gyldne lænke, som binder dem 
[mennesker] til Satan“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 48).

Ingen kirke har fra kristendommens begyndelse haft del i så 
stor rigdom og komfort, som kirken i mange af verdens lande ny-
der i dag. Spørgsmålet er: Hvilke omkostninger medfører det? En 
sådan velstand kan ikke undgå at påvirke vores åndelige liv, men 
ikke på en positiv måde. Hvordan skulle den kunne det? Hvornår 
har rigdom og materiel overflod ført til kristne dyder som selvfor-
nægtelse og selvopofrelse? Hvordan bliver det lettere for os ikke 
at elske verden og alt det, der er i verden, hvis vi hver dag kommer 
hjem til et køleskab, der er fyldt med mere mad, end vi kan spise, 
når vi har to biler, tager årlige ferierejser, handler online, og har 
det nyeste i dataudstyr og telefon? Selv om mange i vores menig-
heder ikke har denne luksus, er der stadig mange, der har. Og det 
kan være til fare for deres sjæl. Der er ikke her tale om ”de rige“ 
her og nu, de, som er millionærer og mere til. De ved i det mindste, 
at de er rige, og de kan, hvis de vælger det, lytte til de bibelske ad-
varsler. I stedet taler vi om mange, også i middelklassen, som med 
deres mobiltelefoner, computere, klimaanlæg og store biler bliver 
narret til at tænke, at fordi de kun tilhører ”middelklassen“, står de 
ikke i fare for at blive åndeligt ødelagte af deres egen velstand. Det 
er her, tiende kan om ikke andet være en kraftig åndelig modgift 
mod rigdommens farer, også for dem, der ikke er særlig rige.

1. Hvorfor må vi alle være påpasselige med hensyn til vores 
holdning til penge og rigdom, selv om vi ikke i verdens øjne er 
rige?

2. Hvad kan vi i praksis gøre, udover at give tiende, som kan 
hjælpe os til ikke at blive fanget af ”alt det, som er i verden“?

3. Hvad vil der ske med dig i morgen, hvis du pludselig ikke kan 
købe eller sælge, fordi du bliver identificeret som en af dem, 
”som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12)? 
Vil din tro svigte?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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