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UGEN 22.-28. JANUAR 2023

”Hvordan kan jeg gengælde Herren alle hans velgerninger  
mod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn.  
Jeg indfrier mine løfter til Herren for øjnene af hele hans folk“  
(Sl 116,12-14).

Som Guds forvaltere er vi kaldet til at anvende vores betroede re-
surser med generøsitet.

Jeg var på Haiti sammen med min søn, Bart. Han var dengang kun 
sytten år. Vi gik ad en stor gade i Port-au-Prince, da vi pludselig blev 
omringet af en skare fattige børn med meget slidt tøj. De tiggede 
om pennies, og jeg sagde til Bart: ”Lad endelig være med at give 
dem noget. Ellers holder de ikke op, før de har plukket os for den 
sidste cent.“ Min søn så spørgende på mig og mente: ”Og hvad så?“ 
Denne reaktion ramte plet! Min søn gjorde det klart, at det at være 
kristen betyder at stille alt, hvad vi har, til Guds rådighed, så han kan 
bruge det til gavn for andre” (Tony Campolo, Party auf Zimmer 210, 
Asslar, 2009, 148).

Søndag Gavmildhed Ordsp 11,24-28
Mandag Taknemmelighed Sl 116,1-14
Tirsdag Tilbedelse 1 Krøn 16,2-34
Onsdag Interesse ApG 10,1-8
Torsdag Hengivelse Mark 14,3-9
Fredag Velgørenhed 5 Mos 8,17-18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Kaldet til generøsitet
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SØNDAG 22. JANUAR 2023

Ordsp 11,24-28
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 
 

 Refleksion
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Gavmildhed

Hvad har velsignet indflydelse på et menneskes liv?

Hvilke erfaringer har jeg gjort med gavmildhed?

Det tilfaldt visdomslitteraturen at gøre unge mennesker egnede til 
livet ved at formidle den viden, der kommer af livserfaring, og vise 
dem vejen til lykke og succes. I forbindelse med at håndtere ejen-
dom og økonomi, kan man kort og godt sammenfatte menneskehe-
dens erfaringer på denne måde: Lad være med at hamstre og samle 
til huse, vær derimod gavmild og generøs – det er vejen til lykke og 
succes. Kun på denne måde forbliver man ”som det grønne oliven-
træ i Guds hus“ (Sl 52,9-10).

At samle, spare og formere er godt – det er den generelle opfattelse. 
Hvorimod det at give væk, donere, give slip virker som en dårlig 
forretning. Vores tekst modsiger dette klart og tydeligt. Præcis det 
modsatte burde være tilfældet med mennesker, der anerkender, 
at Gud er herre i deres liv, og som handler derefter. Frit at dele ud, 
at give, hvor der ikke forventes noget retur – det er et af Guds riges 
grundlæggende principper.

Gavmildhed er på ingen måde noget teoretisk. Den kan udleves 
eller ikke. Mange har gjort underfulde erfaringer med at være gav-
milde. Alle er inviteret til at afprøve, hvordan det føles at anvende 
ejendele og penge som retfærdige (v. 28). Om vi nu uddeler gavmildt 
til mennesker, der trænger mere til vores penge end vi (v.24), om vi 
viser gæstfrihed (v. 25) eller om vi frivilligt giver afkald på maximal 
økonomisk gevinst (v. 26), så er der næsten uanede muligheder for 
at praktisere gavmildhed, og dem må vi gerne generøst gøre brug 
af.

”En rig, der ikke er gavmild, er som et træ, der hverken giver frugter 
eller skygge“ (Christian Friedrich Wilhelm Jacobs, tysk kgl. bibliote-
kar, 1764-1847).
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Taknemmelighed

Hvordan reagerer salmisten på Guds indgriben?

Hvad kan jeg takke Gud for i min situation?

Salmisten giver et kort resumé over sit liv. Først fortæller han om 
den modgang, han har været ude for – trængsler, nød og dødsangst. 
Men nu lovpriser han Gud foran menigheden for sin frelse fra dø-
den. I den største nød, hvor han så sig forladt af alle mennesker 
(løgnere = mennesker, man ikke kan stole på) (v. 11), oplevede han, 
at man kan stole på Gud. Gud beskytter og frelser. Salmisten er op-
fyldt af dyb taknemmelighed. Han synger en takkesang for hjælpen, 
som han har erfaret. Da han tænker over den hjælp fra Gud, som 
han var vidne til, falder det ham ind, at hele hans liv har været præ-
get af Guds hjælp.

”Frelsens bæger ser ud til at have spillet en rolle ved takkeofferet. 
Måske blev indholdet udøst som drikoffer … Salmisten har i sin nød 
aflagt et løfte i tilfælde af sin redning, som han vil opfylde for den 
samlede menighed. Åbenbart handlede det om selve takofferet, 
som skulle frembæres“ (SEB 746).

Den, der tænker, takker. Vov et eksperiment: Tænk i fred og ro over 
dit liv, begynd med din barndom, notér alt det gode og dejlige og 
husk det. Og spørg dig selv, om det er en selvfølge at have gode 
oplevelser? Og hvis de gode ting i livet kommer fra en god giver, fra 
Gud – hvad er din reaktion på det? Har du opdaget ting, som du er 
taknemmelig for? Hvordan giver du udtryk for din taknemmelighed?

”Taknemmelige mennesker er som frugtbare marker. De giver det, 
de har modtaget, tifold tilbage“ (August von Kotzebue, tysk forfatter 
og dramatiker 1761-1819).

MANDAG 23. JANUAR 2023
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 1 Krøn 16,28-34
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Tilbedelse

Hvad er de vigtigste tanker i dette uddrag af Davids lov- og  
takkesang?

Hvad er for mig de væsentligste aspekter i tilbedelsen af Gud?
 
Davids længselsfulde ønske er gået i opfyldelse: Pagtens Ark har 
fundet sin hædersplads i Jerusalem. Nu blev Jerusalem for en lang 
tid det centrale sted, hvor Gud viste sig. Hele folket var inviteret til 
højtiden, offergaver og lovsange dannede rammen om opstillingen 
af Pagtens Ark i tabernaklet.

”Fordi Guds herredømme omfatter hele verden, er alle folkeslag 
opfordret til at tilbede ham, underlægge sig hans magt og give ham 
den ære, som tilkommer ham. Når Gud kommer som dommer, er 
der grund til jublende glæde, da det ikke først og fremmest drejer 
sig om at straffe de skyldige, men at stå op for de trofastes ret“  
(SEB 730).
 
I den gamle pagt ofrede israelitterne til Gud, hvilket var en vigtig og 
højtidelig form for gudstjeneste, og ofrene var et udtryk for deres 
tilbedelse. I dag har vi ikke længere brug for offertjenesten, men vi 
lærer noget vigtigt af den. Tilbedelse betyder ikke kun at udtrykke 
vores taknemmelighed til Gud i ord, sang og bøn, men også at ud-
trykke denne taknemmelighed ved at give vores gaver.

”Søskende, jeg har vist jer, hvor stor Guds barmhjertighed er. Det 
eneste passende svar er, at I stiller hele jeres liv til rådighed for 
Gud og bringer jer selv som et levende og helligt offer, som han har 
glæde af. Dette er sand gudstjeneste, og det opfordrer jeg jer til“ 
(Rom 12,1 NGÜ).

TIRSDAG 24. JANUAR 2023
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ApG 10,1-8
 

 Forståelse

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 

 

 
 Refleksion

 

Interesse

Hvordan beskrives Cornelius? 
Hvilke egenskaber er fremtrædende hos ham?

Hvor god er jeg til at være opmærksom på andres nød og  
reagere på den?

”Cæsarea, der ligger ca. 50 km fra Joppe, er sæde for den romerske 
statholder og forlægningen for en romersk garnison. Cornelius er 
en af de hyppigt forekommende hedninger, der er skuffede over 
den traditionelle hedenske religiøsitet, og derfor holdt sig til den 
jødekristne menighed og delvis formelt sluttede sig til den. At kunne 
foretage dette sidste skridt havde åbenbart længe været genstand 
for Cornelius’ bønner og mål, som han håbede på at nå gennem et 
forbilledligt liv (v. 2). En Guds engel fortalte ham, at hans længsel 
ville gå opfyldelse nu (v. 4)“ (SEB 1628).

Cornelius optages som den første hedningekristen i menigheden. 
Selvom han var officer i den romerske besættelsesmagt, har han 
støttet menneskene, hvor han boede, og interesseret sig for deres 
nødsituation. ”Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og 
huskes hos ham“ (v. 4). Åbenbart lægger Gud også mærke til moti-
verne for vores gerninger.

Generøse gaver, der nøje hænger sammen med medfølende inte-
resse viser vores kærlighed til Gud og vores medmennesker, som er 
de to søjler Guds lov hviler på: ”Du skal elske Herren din Gud af hele 
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, 
og din næste som dig selv“ (Luk 10,27). Versets første del viser sig i 
måden, man henvender sig til Gud på, fx i bøn, den anden i måden, 
man forholder sig til næsten på, fx med medfølende interesse.

”Medfølelse med alle skabninger er, hvad der gør et menneske til et 
menneske“ (Albert Schweitzer).

ONSDAG 25. JANUAR 2023
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Mark 14,3-9
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Hengivelse

Hvorfor blev der reageret så forskelligt på denne handling?

Hvad kunne min ”nardusolie“ være? 
Hvad er jeg parat til ”ødselt“ at give for Jesus?

”Jesus tager kvinden i forsvar og irettesætter dem, der kritiserer 
hende. De skal lade hende være i fred og ikke gøre livet svært for 
hende. Derpå følger den første tolkning af kvindens handling: Hun 
har ikke handlet ødselt, men ’gjort en god gerning’ og det netop 
mod Jesus. Nok er den ’gode gerning’ ikke nogen ’almisse’ for de 
fattige, men en ’kærlighedsgerning’ mod Jesus. Til ’gode gerninger’ 
regnes blandt de fromme jøder ’almisse’ og ’kærlighedsgerninger’. 
Almissen skelnes fra kærlighedsgerningen ved tre kendetegn: den 
gives til de fattige, er kun tilegnet levende og består af pengegaver. 
En kærlighedsgerning derimod omfatter bortset fra de fattige også 
de rige, bortset fra de levende også de døde, og det kræver ud over 
pengegaver tillige en personlig indsats. Derfor prioriteres kærlig-
hedsgerningen over almissen. De vigtigste kærlighedsgerninger er 
bespisningen af de fattige, der også modtager klæder, gæstfrihed, 
frigivelse af fanger, deltagelse i bryllupsoptog, sygebesøg, at trøste 
sørgende og først og fremmest begrave de døde (sml. 25,31ff)“ 
(Rudolf Pesch, Das Markusevangelium, Bd. 2., Freiburg im Breisgau 
1977, 333).

Jesus ser i denne kvindes handling hendes kærlighed og påskøn-
nelse af ham. Han ser kvindens hjerte. Det er et ødselt hjerte, der 
giver af kærlighed uden at tænke på, hvad det koster. Jesu død er 
også et udtryk for en sådan kærlighed til menneskene. Dette er ikke 
overflødigt spild, men udelt hengivenhed. Det, vi giver til Jesus, er 
aldrig spildt. Tværtimod er det anlagt fornuftigt og en klog investe-
ring i fremtiden.

”Lykkens hemmelighed ligger ikke i, hvad man ejer, men hvad man 
giver. Den, der gør andre lykkelig, bliver selv lykkelig“ (André Gide, 
1869-1951, forfatter, nobelpris i litteratur 47).

TORSDAG 26. JANUAR 2023
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Sl 116,5
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Velgørenhed

I hvilket forhold står velgørenhed/barmhjertighed til retfærdig-
hed?

Det hebraiske ord zadik kan oversættes med både velgørende og 
barmhjertig, men også med retfærdig. I hebraisk poesi anvendes 
ofte forskellige udtryk for at understrege et udsagn. I dette tilfælde: 
nådig = retfærdig = barmhjertig.

Velgørenhed betyder, at giveren er et generøst og hjælpsomt men-
neske, der ikke skylder modtageren noget og ikke er forpligtet over 
for ham. Retfærdighed betyder til gengæld at gøre det rigtige. At 
gøre godt og hjælpe andre med det, som Gud har givet os, er efter 
denne forståelse retfærdigt.

”Alle gode gaver de kommer ovenned …“ – det gælder ikke kun for 
det dækkede bord, men for alt, hvad Gud har lagt i vores hænder.  
Vi skal som hans forvaltere være generøse med det. 

FREDAG 27. JANUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

”Vort levebrød er det, vi modtager, og det, vi lever af, er, det vi giver“ 
(Winston Churchill). 

Hvad mener I om dette udsagn?

  Ordspr 11,24-28
Hvilke principper for håndtering af penge peges der på her?

Hvilken livsindstilling synes disse vers at fremme?

  1 Krøn 16,28-34
Hvordan beskrives tilbedelse her? 

Hvor vigtig er tilbedelsen af Gud med ofre og gaver i dit liv?

  ApG 10,1-8
Hvilket indtryk gør Cornelius på jer? 

Hvor gode er vi til at se andres nød og reagere på det? 

Hvad betyder det for vores menighed?

  Mark 14,3-9
Hvorfor vurderes kvindens adfærd så forskelligt af de tilstede- 
værende? 

Hvordan viser vi vores hengivenhed over for Gud i dag? 

Hvor er ødselhed rimelig og hvor ikke?

DIALOG TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2023


