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UGEN 1.-7. JANUAR 2023

”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds 
børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke 
kender ham“ (1 Joh 3,1).

På grund af vores tro på Kristus bliver vi indlemmet i Guds familie. 
Vi bliver så at sige ”adopteret“.

At man kan blive optaget (adopteret) som barn med henblik på at 
skabe et forældre-barn forhold er ikke blot et kendt fænomen inden 
for familieretten, men også i Bibelen. Gud har ”adopteret“ dem, der 
tror på Kristus, som sine børn og gjort dem til en del af sin familie 
på trods af deres forskellighed.

Guds gode hensigt er den samme, uanset om man er glad for fami-
lien eller træt af den, om man integrerer sig i den eller holder sig på 
afstand. Hvis man vil forstå, hvad Gud ønsker at vise os med dette, 
må man forstå, hvad begrebet ”familie“ indebærer.

• Familie er der, hvor livet begynder, og kærligheden aldrig  
ophører.

• Familie er et sted, hvor man lærer om og øver sig i relationer.
• Venner kan skiftes ud; det kan ens egen familie ikke.

Menigheder ligner familier på flere måder. De er såvel en velsig-
nelse som en udfordring. De er et sted, hvor man forberedes til 
livet.

Søndag Jeg hører til Guds familie! Gal 3,26-29
Mandag Guds ejendom – vores ressourcer Sl 50,10-12 
   1 Krøn 29,13-14
Tirsdag Vores ressourcer – at leve solidarisk Fil 4,14-20
Onsdag Vores (op)gave som Guds børn 1 Joh 5,3-4
Torsdag Skatte i himlen Matt 6,19-21
Fredag Født af Gud Joh 1,12-13

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge En del af Guds familie
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SØNDAG 1. JANUAR 2023

Gal 3,26-29
 

 Forståelse

 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion

7

Jeg hører til Guds familie!

Hvilke forskelle spiller ikke længere nogen rolle ”i Kristus“? 

Hvilke rettigheder er forbundet med det at høre Kristus til? 

De kristne menigheder i Galatien gennemlevede en svær krise. Ind-
flydelsesrige personer krævede overholdelse af jødiske forskrifter 
(4,8ff) og forkastede den af Paulus radikalt formulerede ”retfærdig-
gørelse ved tro“ (frelse som Guds frie gave). Paulus så deri en trus-
sel mod evangeliet, som ikke levner plads til en sammenblanding af 
egne gerninger og frelsen gennem Kristus. Enten – eller. Det er hans 
argumentationskæde.

Paulus sætter de kristnes nye eksistensvilkår ind i netop denne 
sammenhæng: De er blevet Guds børn ved troen. Etniske eller so-
ciale tilhørsforhold – såsom det at være jøde, græker, slave eller fri 
– mister deres betydning og åbner for en ny, åndelig virkelighed. På 
grund af deres bekendelse gennem dåben kan Gud erklære de tro-
ende for at være hans børn, altså så at sige ”adoptere“ dem (4,4-7). 
For øjnene af hele universet giver han dem en ny status. Dette er en 
følge af den retfærdighed, der kommer af troen. 

Guds rige – ID-kort
 er på grund af 

sin tro et Guds barn og borger 
i Guds rige (Gal 3,26; Fil 3,20).

Da et sådant legitimationsbevis engang blev delt rundt under en 
gudstjeneste, affødte det forskellige reaktioner. Mens nogle med 
glæde tog imod ID-kortet, var der andre, der afviste det. Er det  
formasteligt at have en sådan legitimation på sig eller have den  
liggende i sin bibel?
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 Sl 50,10-12
1 Krøn 29,23-24

 Forståelse

 

 

 

 

 Anvendelse
 

 

 
 

 

 Refleksion
 

Guds ejendom – vores ressourcer

Hvorfor pointerer Gud de sande ejendomsforhold? 

Hvilken indstilling burde det føre til hos mig?

Den umiddelbare tekstsammenhæng i Sl 50 begynder med en  
opfordring til at lytte (v. 7), for Asaf når frem til et grundlæggende 
udsagn: Det er Gud, der ejer og kender alle dyrene. Denne tankes 
uudtalte fortsættelse må være: Man behøver blot at tilføje menne-
skene, og hele verden tilhører Gud. 

Davids bøn i 1 Krøn 29 indledes med lov og tak (v. 10-13). Begge dele 
tilkommer Gud, for alting kommer fra ham. Når mennesker donerer 
eller bidrager med noget, giver de sådan set bare noget af det til-
bage, som i forvejen tilhører Gud. Asaf og David er altså enige om, 
at alting tilhører Gud. 

I årevis har man kunnet læse overskrifter som: ”Mange mennesker 
foretrækker at købe genbrug frem for nyt“, ”Bæredygtighed er det 
primære motiv for at handle i genbrugsbutikker“, ”Coronapande-
mien har ført til større bevidsthed omkring bæredygtighed“. Dette 
dokumenteres i talrige studier og af trendforskningen.

Bibelen ser blandt andet mennesket som ansvarlig forvalter. Når 
man (ikke kun) som et Guds barn lever og handler bevidst i hans 
ånd, giver det anledning til at undersøge ens eget forbrugsmønster: 
Man kan undgå madspild ved hjælp af målrettede indkøb, kon-
trollere vandforbruget, købe brugt i stedet for nyt (fx bøger, tøj og 
mobiltelefoner), holde øje med energiforbruget, være mere bevidst 
med hensyn til valg af transport, sortere og undgå affald m.m. Hvis 
alle praktiserer, hvad der er muligt, vil resultatet være mærkbart.

Hvad kan motivere til, at man som et Guds barn i denne verden 
handler efter hans hensigt?

MANDAG 2. JANUAR 2023
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 Fil 4,14-20
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Vores ressourcer – at leve solidarisk

Hvilken mangel kan Gud afhjælpe? 

Hvor har jeg i den seneste tid oplevet, at Gud uventet har  
opfyldt mine behov?

I vers 15 taler Paulus om udgifter og indtægter ham og menigheden 
imellem. Filipperne bidrog som ingen anden menighed til livets op-
retholdelse for Paulus. ”Også i Thessalonika sendte I mig indtil flere 
gange, hvad jeg havde brug for“ (v. 16). Og som det fremgår af v. 18, 
har han nu mere end nok.

Filipperne havde taget et åndeligt princip til sig: De kendte til vær-
dien af det evangelium, som Paulus havde forkyndt for dem. Og de 
var villige til at understøtte ham ved at bidrage til hans fornødenhe-
der der, hvor han opholdt sig. Og Paulus, der befinder sig som fange 
i Efesus, Cæsarea eller Rom (man ved ikke, hvor præcis han befandt 
sig, da han skrev dette brev), inddrager Gud i sin relation til menig-
heden. Den vil få alt, hvad den har brug for, for Paulus er overbevist 
om, at Gud allerede velsigner sine børn i dette liv. På den nye jord vil 
filipperne så få del i Jesu herlighed.

Når man taler om ressourcer (fransk for: energikilder), mener man 
ting, der gør noget muligt eller holder noget i gang. En af energikil-
derne i en kristen menighed består i, at ingen holdes udenfor, og at 
man nyder godt af hinanden og støtter og hjælper hinanden lige-
som i en familie. Alle kan bidrage med det, Gud har givet dem som 
(op)gave. Det sker dog ikke af sig selv. Det kræver den enkeltes vilje 
til ikke at leve uafhængigt af, men derimod i og med menigheden.

I hvor høj grad er mine menighedsfæller en ”ressource“, som beri-
ger mit liv?

TIRSDAG 3. JANUAR 2023
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1 Joh 5,3-4 

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion

Vores (op)gave som Guds børn

Hvad er Johannes’ definition af ”kærlighed“? 

Hvordan opleves den i hverdagen?

Den uegennyttige, uselviske kærlighed (agape) ”til Gud“ bliver først 
konkret i overholdelse af hans bud. Men begrebet kan også over-
sættes med kærlighed ”fra Gud“, da grundteksten taler om ”Guds 
kærlighed“. Denne Guds kærlighed erfares først gennem Guds virke 
og handlen over for og gennem os.

Det er ikke først lydighed over for Guds bud, der baner vejen for 
denne kærlighed. Den er snarere en følge af den kærlighed, han 
virker gennem os. Denne agape-kærlighed, der blev synlig gennem 
Jesu liv, gør også os i stand til at holde hans (kærligheds)bud.

Vers 4 viser, at den kærlighed, der har næstens ve og vel for øje,  
ikke er noget, vi har nemt ved at yde af os selv. Det, der i vanskelige 
situationer hjælper os til at overvinde verden med dens ofte ødelæg-
gende spilleregler, er det, der er født henholdsvis undfanget af Gud. 

For os hører regler med påbud og forbud til dagligdagens orden. 
Jo mere konkret aftaler formuleres, jo mindre risiko er der for 
uoverensstemmelser, skulle man mene. Men ser virkeligheden ikke 
somme tider anderledes ud selv i familier og menigheder? Nogle op-
lever snarere Guds bud som en indskrænkning af egen frihed eller 
endda som kontrol. 

”Gud skriver ikke sin lov på himlen, men i menneskets hjerte, og alle 
vore bestræbelser på at opnå det fuldkomne er egentlig blot et for-
søg på at dechifrere skriften i hjertet. Men hvor tit misforstår vi den 
dog – på trods af de hæderligste anstrengelser“ (Wilhelmine von 
Hillern, forfatter, 1836-1916).

Hvilke tanker udløser dette citat hos mig?

ONSDAG 4. JANUAR 2023
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Matt 6,19-21
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Skatte i himlen

Hvad mener Jesus med ”skatte i himlen“? 

Hvordan kan jeg samle disse skatte uden tanke på gernings- 
retfærdighed?

”Skat“ betyder kostbar ejendom, overdådig rigdom, en værdifuld 
samling eller et forråd. Matthæus benytter sig af et ordspil med 
samle (græsk: thesaurizite) og skat (græsk: thesauros). Jesu bud om 
ikke at samle sig skatte i denne verden handler ikke om ting, der er 
nødvendige til livets opretholdelse eller familiens eksistens (sml.  
1 Thess 4,11; 2 Thess 3,10; 1 Tim 5,8). Det handler om den egoistiske 
prioritering og om akkumulering af jordisk rigdom, der jo en skønne 
dag vil forgå (sml. Jak 5,1-3). Ifølge Jesu udsagn er denne verdens 
materielle rigdom ikke bestandig. Det er himmelske skatte derimod. 
Men hvad menes der med himmelske skatte?

”Alt det, som har ægte og evig værdi og er en følge af det, der gøres 
her på jorden: at øve retfærdighed, at lide for Kristi skyld, at tilgive 
hinanden – den slags har løftet om en ‘belønning’ (se 5,12; sml. 
5,30.46; 6,6.18; 2 Kor 4,17). Også andre venlige gerninger bliver til 
skatte i himlen (Matt 10,42; 25,40), deriblandt viljen til at dele (1 Tim 
6,13-19)“ (D.A. Carson, ”Matthew“, The Expositor's Bible Commentary: 
Matthew, Mark, Luke, Grand Rapids, MI, 1984, 177).

”Tjeneste for Herren består ikke kun i at prædike. De, som tager sig 
af syge og nødlidende og taler trøstende ord til de forsagte og dem, 
hvis tro er svag, tjener også Herren“ (Ellen White, Jesu Liv, DB 2013, 
s. 721).

Hvad mit hjerte er optaget af, er med til at bestemme min fremtid. 
Hvad fokuserer jeg på i min dagligdag?

TORSDAG 5. JANUAR 2023
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Joh 1,12-13 

 Forståelse

 
 

 Resumé

 Egne tanker

Født af Gud

Hvilken betingelse er knyttet til det at være Guds barn?

Som børn af Abraham – og dermed hans arvinger – opfattede  
jøderne på Jesu tid sig selv som mennesker med eksklusive rettig- 
heder. Denne overbevisning havde i den grad brændt sig fast i  
deres tænkning, så nogle jødekristne forlangte, at konverterede 
hedningekristne skulle tilslutte sig jødedommen og overholde alle 
regler. Ifølge denne forståelse var det kun jøder, der kunne være 
Guds børn.

Johannes tager afstand fra denne forestilling: Det er ikke blodets 
bånd, der tæller, men derimod trosbeslutningen. Det er ikke de 
biologiske forældre, men relationen til Gud, der er afgørende. Det 
skaber helt nye familiebånd og giver familiebegrebet en helt anden 
kvalitet. Samtidig bliver det vanskeligt at dømme om andres relation 
til Gud som hans børn.

Den, der er født af Gud, hører til Guds familie, som er åben for alle, 
der tror – uanset herkomst.

FREDAG 6. JANUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

”Familien er hjertets hjemstavn“ (Guiseppe Mazzini). 

Med hvilken begrundelse kan denne sætning gælde for menighe-
den som Guds familie? Hvad medfører det? 

Hvordan bør man forholde sig til menighedsmedlemmer, der tror, 
føler og handler anderledes end én selv?

  Gal 3,26-29
I hvor høj grad bliver forskellene på de her nævnte grupper  
betydningsløse? I hvilken grad er de stadig af betydning?

  1 Joh 3,1
Hvorfor kan Johannes argumentere på denne måde?  
Hvorfor understreger han sit udsagn, idet han slår fast:  
”Og vi er det!“?

  Sl 50,10-12
Hvorfor understreger Gud her ejendomsforholdene? 

Hvilken indstilling bør det føre til hos os mennesker? 

Hvordan kan vi fremme denne holdning i menigheden?

  Matt 6,19-21
Hvordan kan man samle skatte i himlen uden at forfalde til den 
tro, at man skal præstere eller gøre sig fortjent til noget?

Hvordan har I haft gavn af ”menighedsfamilien“? 

På hvilken måde er den blevet betydningsfuld for jer?

DIALOG TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2023


