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”Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har 
været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres 
glæde!“ (Matt 25,21).

Vi kan aldrig gøre os fortjent til frelse. Bibelen bruger dog håbet 
om en belønning for at motivere os til at være trofaste. Men Guds 
nåde er altid ufortjent. Uanset, hvad vi får til sidst, skyldes det al-
tid og alene Guds nåde.

Som David skrev: ”Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. 
Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom. Her-
rens forordninger er retskafne, de glæder hjertet.

Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er 
rent, det består til evig tid.

Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kost-
bare end guld, end det reneste guld i mængde, de er sødere end 
honning, end flydende honning. Din tjener lader sig advare af 
dem, der er stor løn ved at holde dem“ (Sl 19,8-12).

Forskellige steder i Bibelen tales der om vores løn, det, vi loves 
gennem Kristus efter hans genkomst, når den frygtelige kamp 
med synden for evigt er forbi.

Hvad bliver vi lovet, og hvilken forsikring har vi for, at vi får det, vi 
er blevet lovet?

· Hebr 11,6
· Es 62,11
· Rom 6,23
· Joh 14,1-3
· Åb 21
· Matt 25,20-23
· Rom 8,16-18
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SØNDAG

 Hebr 11,6

 

Til eftertanke

19. MARTS 2023

LØN FOR TROFASTHED

Hvad bør dette vers betyde for os? Hvordan bør vi reagere på 
det, der siges? Se også Åb 22,12; Es 40,10; Es 62,11. Hvad lærer 
alle disse tekster os?

Guds løn til sine trofaste børn er enestående, og som med mange 
åndelige ting overgår den vores begrænsede forstand. ”Menne-
skeligt sprog kan ikke beskrive de retfærdiges belønning. Kun de 
mennesker, der får den at se, vil forstå den. Vor begrænsede for-
stand kan ikke fatte herligheden i Guds Paradis“ (Ellen White, Mod 
en bedre fremtid, s. 546).

Jesus afslutter saligprisningerne, som indleder hans bjerg- 
prædiken, med disse ord: ”Salige er I, når man på grund af mig 
håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer 
og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også 
forfulgt profeterne før jer“ (Matt 5,11-12). Efter at have opstillet en 
liste i Hebr 11 over mennesker, der havde tro, indleder forfatteren 
det næste kapitel med at forklare, hvorfor Jesus var villig til at dø 
på korset.

”Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, 
frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer 
os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Je-
sus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, 
der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu 
sidder på højre side af Guds trone“ (Hebr 12,1-2).

Men at blive belønnet for trofasthed er ikke det samme som 
frelse ved gerninger. Hvem af os, eller hvem af de mange personer 
i Bibelen, havde gerninger, der var gode nok til at give dem nogen 
form for fortjeneste hos Gud? Ingen. Selvfølgelig. Det er hele poin-
ten med korset. Hvis vi kunne have frelst os selv ved gerninger, 
havde det ikke været nødvendigt for Jesus at dø på korset. Så det 
skyldes nåde. ”Og er det ved nåde, er det ikke længere af gernin-
ger; ellers ville nåden jo ikke længere være nåde“ (Rom 11,6). Be-
lønning er i stedet ganske enkelt, hvad Gud har gjort for os og i os.

Hvordan skal vi forstå forskellen mellem frelse af nåde og en løn 
i forhold til gerninger? Del dit svar med klassen på sabbatten.
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MANDAG

 

 

Rom 6,23
 Joh 3,16

 Joh 14,1-3

Til eftertanke

20. MARTS 2023

EVIGT LIV

Evigheden venter alle mennesker, hvad enten vi kan lide det eller 
ej. Ifølge Bibelen indeholder den to muligheder for hver enkelt 
person: enten evigt liv eller evig død. Punktum. Ingen mellemvej, 
ikke lidt af det ene og lidt af det andet. Det er enten eller: liv eller 
død, alt eller intet.

Hvilke muligheder har vi?

Det er vanskeligt at forestille sig to mere tydeligere valg.
Hvis du læser dette, er det sandsynligt, at du har valgt det evige 

liv eller i det mindste tænkt over det. Gud har en enestående evne 
til at gøre lige, hvad han siger, og opfylde alle sine løfter. Vores 
andel er at tro på ham, at hvile i tillid til Jesu fortjeneste og i tro 
adlyde hans ord.

Hvad er Jesu opfordring til os i vers 1, og hvad lover han os i  
vers 2-3?

I de sidste dage af sit arbejde på jorden gav Jesus disse fantastiske 
ord om håb og opmuntring til sine disciple. Disse ord ville løfte 
dem op, når de mødte skuffelser og prøvelser. Det samme kan 
de gøre for os. Jesus kom fra himlen, fór tilbage til himlen og har 
lovet: ”Jeg kommer igen og tager jer til mig, for at også I skal være, 
hvor jeg er.“

Og mere end noget andet er Kristi død på korset vores største 
forsikring om hans genkomst, for uden hans genkomst ville hans 
første komme ikke gavne os noget. Lige så sikre vi kan være på, at 
Jesus døde for os på korset, lige så sikre kan vi være på hans løfte: 
Jeg ”kommer … igen og tager jer til mig, for at også I skal være, 
hvor jeg er“ ( Joh 14,3).

Dvæl ved tanken om, at Kristi første komme er garantien for 
hans genkomst. Hvad skete under hans første komme, som gør, 
at vi kan stole på løftet om hans genkomst?
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 Åb 21

Til eftertanke

21. MARTS 2023

DET NY JERUSALEM

Bibelens beskrivelse af det ny Jerusalem er, hvad Abraham i tro så 
hen til. ”For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis 
bygmester og skaber er Gud“ (Hebr 11,10). Det ny Jerusalem er Guds 
mesterværk, bygget for dem, som elsker ham og holder hans bud. 
Det ny Jerusalem bliver hjem for Guds trofaste børn i himlen under 
de tusind år og bagefter i al evighed på den nye jord. Der er gode 
nyheder for de af os, som ikke kan lide at pakke og flytte. Gud tager 
sig af det hele. Johannes siger, at han så byen. ”Og den hellige by, 
det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som 
en brud, der er smykket for sin brudgom“ (Åb 21,2).

Hvad bliver vi lovet?

Disse vers er indholdsmæssigt så rige, at vores tanker knapt kan 
fatte det. Vi er blevet skadet af synd og kender kun til en verden, 
der er fuld af og ødelagt af synd. Men det, vi kan forstå, fylder os 
med håb.

For det første boede Jesus sammen med os i denne syndige 
verden, da han kom hertil som menneske. På samme måde vil han 
bo sammen med os i den nye verden. Hvilket privilegium det må 
have været for dem, der så Jesus og oplevede ham personligt. Den 
mulighed får vi igen, men uden det slør af synd, som forvrænger 
alt, vi nu ser.

Dernæst, hvordan kan vi, som kun kender til tårer og sorg og 
smerte, forstå et af de største løfter i Bibelen: ”Han vil tørre hver 
tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej 
heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er 
forsvundet“ (Åb 21,4). Alt det, ”der var før“, er forsvundet, alt det, 
der slet ikke skulle have været der fra begyndelsen.

Og ud fra Guds trone vælder floden med livets vand, og på hver 
side af floden står livets træ. Guds trone skal være der, og ”de skal 
se hans ansigt og bære hans navn på deres pande“ (Åb 22,4). Igen 
skal de frelste leve i et nært og ubrydeligt forhold til Gud.

Læs Åb 21,8 om skæbnen for de mennesker, som skal møde 
den anden død. Hvilken af de synder, som beskrives her, kunne 
ikke være blevet tilgivet af Jesus? Hvorfor går disse mennesker 
fortabt, når nogle personer, som har gjort de samme ting, bliver 
frelst? Hvilken afgørende forskel er der på de to grupper?

TIRSDAG
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 Matt 25,14-19

 Matt 25,20-23

Til eftertanke

22. MARTS 2023

REGNSKABET GØRES OP

Tæt på afslutningen af Jesu gerning på jorden kom disciplene til 
ham og spurgte ham privat: ”Sig os, hvornår dette skal ske, og 
hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?“ (Matt 24,3). 
Matthæus bruger to kapitler på at gengive Jesu svar på deres 
spørgsmål. Matt 24 fortæller om tegn i verden omkring os, som 
fx krig, ulykker, etc. Dernæst taler Matt 25 om tilstanden i kirken, 
lige før Jesus kommer igen. Denne tilstand bliver illustreret ved 
tre beretninger, hvoraf den ene er lignelsen om talenterne. Den 
handler om, hvordan Guds folk havde brugt de gaver, han havde 
givet dem.

Hvem er det, der rejser til udlandet? Hvem betror han sin  
formue? Hvad betyder det at ”gøre regnskab med dem“?

Nogle gange opfatter vi talenter som naturlige gaver som fx at 
kunne synge, tale, etc., men i en lignende historie om de betroede 
pund i Luk 19,12-24 bliver der specifikt talt om penge og forvaltnin-
gen af dem. Ellen White skrev:

”Jeg blev vist, at lignelsen om talenterne ikke helt er blevet for-
stået. Denne vigtige lærdom blev givet til disciplene til gavn for  
kristen livsførelse i de sidste dage. Og disse talenter repræsen-
terer ikke kun evnen til at prædike og undervise fra Guds Ord. 
Lignelsen handler om de jordiske midler, som Gud har betroet sit 
folk“ (Testimonies for the Church, 1. bd., s. 197).

Hvad siger Gud til dem, som trofast forvaltede deres penge og 
støttede Guds sag? Hvad betyder det, når Jesus siger: ”gå ind til 
din herres glæde“ (Matt 25,23)?

Det er naturligt for os at tænke, at andre har flere talenter, end vi 
har, og derfor har større ansvar over for Gud. Men i denne historie 
er det personen med kun en talent – færrest penge – som viser sig 
at være den dårlige tjener, og som taber riget. I stedet for at tænke 
over de andres ansvar, lad os fokusere på, hvad Gud har betroet 
os, og hvordan vi kan bruge det til hans ære.

Hvordan kommer du til at stå, når Gud kommer for at ”gøre 
regnskab“ med dig?

ONSDAG



101

 Rom 8,16-18

 

 1 Tim 6,6-12

23. MARTS 2023

BLIKKET FÆSTET PÅ SEJRSPRISEN

Efter Paulus’ omvendelse kastede han sig hovedkulds ud i Kristi 
tjeneste. På grund af sin uddannelse og sit skarpe sind kunne han 
verdsligt set have haft stor succes. Men ligesom Moses valgte han 
at lide med Guds trofaste børn og for Kristi sag. Han blev udsat 
for slag, stening, fængsel, skibbrud, sult, kulde og meget mere, 
som han omtaler i 2 Kor 11,24-33. Hvordan var han i stand til at 
udholde alt dette?

Hvilken rolle spillede hans overbevisning om, at han var et Guds 
barn, i hans trofasthed?

For Paulus var de troendes løn af stor værdi, og det gjorde ham be-
gejstret over at lide for Kristus. Fra fængslet skrev han: ”Brødre, jeg 
mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette 
ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig 
frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrs- 
prisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus“ (Fil 3,13-14).

Vi har allerede læst disse vers, men de er værd at kigge på igen. 
Hvad er det afgørende budskab, især for os som kristne?

Fra det bibelske perspektiv er velstand, at du har, hvad du har 
brug for, når du har brug for det. Det er ikke ophobningen af ejen-
dele. Velstand er også at stole på Guds løfte i Fil 4,19: ”Min Gud vil 
fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed 
i Kristus Jesus.“ Og endelig er velstand at være taknemmelig for, 
hvad man har i Herren og stole på ham i alle ting.

Gud lover ikke, at alle hans børn sammen materielt set bliver 
rige. Faktisk siger han, at alle, som lever et gudfrygtigt liv, risikerer 
forfølgelse. Han siger: ”Jeg vil give dig, hvad du har brug for, og hvor 
du går, vil jeg være med dig.“ Og til sidst vil han give sine trofaste 
rigdom og ansvar og evigt liv. Hvilken imponerende belønning!

Ved slutningen af sit liv var Paulus i stand til at sige: ”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 
retfærdighedens 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). Måtte 
vi alle ved Guds nåde blive i stand til at sige det samme og med 
den samme overbevisning.

TORSDAG
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24. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Her er et ordbillede af en menighedsfamilie, som økonomisk er 
trofaste forvaltere af Guds forretning på jorden.

Forvaltningsvisionen for Syvende Dags Adventistkirker  
i hele verden
Vi befinder os i fremtiden, og præster og lokale menighedsledere 
har haft stor succes med at skabe en forvaltningskultur i menig- 
heden. De har undervist, oplært, støttet og opmuntret menigheds- 
familien i bibelsk økonomisk forvaltning.

Folk anvender bibelske principper i deres liv. De vokser i gav-
mildhed, sparer regelmæssigt op til uforudsete udgifter og slipper 
ud af forbrugslånenes slaveri. Deres livsstil præges af mådehold, 
disciplin og tilfredshed. Penge er ikke længere en afgud, og de vok-
ser i deres forhold til Gud, Skaberen.

Det er sabbats morgen, og folk ankommer til gudstjeneste. 
Man kan fornemme en holdning præget af fred – en manglende 
uro over økonomiske problemer, en dominerende følelse af til-
fredshed og taknemmelighed.

Ægteskabelige konflikter på grund af penge er stort set for-
svundet. Medlemmerne går til gudstjeneste med en forventning 
og et håb om Guds tilstedeværelse og gerning iblandt dem.

Menighedens præster får deres fulde løn, og de har et stærkt 
udadvendt arbejde. De demonstrerer Guds kærlighed over for 
mennesker i nød på meget håndgribelige måder.

Der er midler til rådighed, så man har kirkebygninger, der på 
vidunderlige måder støtter menighedens tjeneste, og de vedlige-
holdes med stor dygtighed.
Spørgsmålet lyder til os alle: ”Hvad kalder Gud os til at gøre med 
de ressourcer, han har betroet os?“

1. Tal sammen i klassen om, hvordan vi skal opfatte to tydelige 
bibelske lærdomspunkter: frelse ved tro og en løn for vores 
gerninger. Hvordan kan vi forene disse to begreber?

2. Hvorfor er der ikke en konflikt mellem at være tilfreds med 
det, vi har nu, og at forsøge at forbedre vores økonomi?

3. Der er ingen tvivl om, at evigheden venter os. Hvilke valg ta-
ger vi nu, selv ”små“ valg, som vil være med til at afgøre, hvor 
vi kommer til at tilbringe evigheden?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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