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UGEN 19.-25. MARTS 2023

”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).

Belønning for trofasthed er Guds løfte og nådegave!

”Mænd søges til farlig rejse. Ringe løn, bitter kulde, mange måneder 
med fuldstændig mørke, farer alle vegne, sikker tilbagevenden uvis. 
Ære og anerkendelse i tilfælde af succes.“ Denne annonce, som 
Sir Ernest Shackelton skrev med henblik på sin Polarekspedition 
til Sydpolen 1914, blev udråbt som alle tiders ”mest virkningsfulde 
annonce“. Så uattraktiv og ubehagelig den end lød, væltede det dog 
ind med henvendelser. Ansøgerne ignorerede de vanskeligheder, 
der blev beskrevet her. De så på den forventede belønning.

Gentagne gange taler Bibelen om lønnen, som de troende vil mod-
tage ved Jesu genkomst. I modsætning til Shackletons rejse til Syd-
polen så er genkomsten sikker og vis, selvom discipelskabets vej 
ikke er fri for vanskeligheder og udfordringer. Ved udgangen er det 
ikke den menneskelige ære og anerkendelse, der står i forgrunden, 
men Guds evige rige og et liv i hans nærvær – og det hele er ren for-
æring!

Søndag Tro og belønning Hebr 11,6
Mandag Regnskabet gøres op Matt 25,14-30
Tirsdag I Guds nærvær Joh 14,1-3
Onsdag Kristi medarvinger Rom 8,14-17
Torsdag EKSKURS: Løn eller nåde? Es 40,10; 62,11
Fredag Det ny Jerusalem Åb 21,1-7

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge Belønning for trofasthed
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SØNDAG 19. MARTS 2023

Hebr 11,6
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 
 

 Refleksion
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Tro og belønning

Hvordan begrundes troens nødvendighed? 

I hvor høj grad kan tanken om belønning blive den rigtige hhv.  
forkerte motivation for troen?

Hele det 11. kapitel handler overvejende om, hvad der skete og var 
muligt gennem tro. Her understreges det dog, hvad der er umuligt 
uden tro: ”Uden tro er det umuligt at behage ham.“

Guds eksistens kan kun erkendes i troen. Der er to overbevisninger, 
der danner det åndelige fundament for de troende og præger deres 
liv, nemlig at Gud virkelig eksisterer og belønner dem, der seriøst 
søger ham. ”Tro, at han er til betyder: tillidsfuldt at regne med den 
usynlige Gud“ (SEB 1820). Dette gjorde de trosvidner, der beskrives 
i Hebr 11, og som oplevede Guds ledelse. De gjorde ikke krav på den 
evige belønning. Den er resultatet af Guds frie nåde.

”Ikke vores religion – heller ikke den kristne – men Guds nåde er 
hele kristendommens budskab. Det er ikke vores udstrakte tig-
gerhånd, men det Gud fylder i den, som det kommer an på. Det vil 
netop sige, at vi og vores handlen overhovedet ikke kommer i første 
række, men derimod Gud og hans gerning. Vores handlen kun for 
så vidt, at den skaber rum for Guds gerning og for så vidt, at den 
tillader Guds nåde at være nåde. Vores håb er ikke baseret på os 
selv, men derimod på Gud. Hvor ellers findes et sted, hvor den stod 
fastere end på Gud“ (DBW 10, 458f.).

”Menneskeligt sprog kan ikke beskrive de retfærdiges belønning. 
Kun de, der får den at se, vil fatte den. Vores begrænsede forstand 
kan ikke fatte herligheden i Guds Paradis“ (Ellen White, Mod en bedre 
fremtid, DB 2012, s. 546).
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 Matt 25,14-30
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 Refleksion
 

Regnskabet gøres op

Hvad er lignelsens kernebudskab? 

I hvor høj grad kan tanken om en ”afregning“ ved Jesu genkomst 
være skrækindgydende eller opmuntrende?

Også denne lignelse om endens tid gælder for Jesu disciple. Med 
”mandens rejse“ menes hans tilbagevenden til faderen. De betroede 
talenter (1 talent [26,6 kg sølv] ~ kr. 207.000 [nov. 2022]) repræsen-
terer Jesu disciples opgave under hans fravær. Hertil regnes Åndens 
gaver, men også alt andet, som i løbet af livet lægges i vores hånd.

Ved mandens tilbagevenden – Kristi genkomst – kræves, at regnska-
bet gøres op. Den opgørelse, der beskrives her – især ved den tredje 
tjener – sætter nogle under pres: Er jeg mon som den tredje tjener, 
der bliver dømt?

Alle tjenere modtager gaver og opgaver svarende til deres evner (or-
dret: efter deres styrke, deres formåen). Det handler altså ikke om 
begunstigelse eller belønning, når der uddeles forskelligt antal ta-
lenter. Ingen overbebyrdes og ingen går tomhændet derfra. Der er 
ikke noget foreskrevet mål, der skal opnås. Manden ville have været 
tilfreds alene med renterne.

De to tjenere, der havde fordoblet deres betroede talenter, får den 
samme ros og inviteres til festmåltidet med deres herre. Jesus øn-
sker at se sine tjenere arbejde, når han kommer. Dermed viser de 
deres trofasthed overfor ham (v. 21.23).

”Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer 
tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal 
tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud 
giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus“ 
(1 Pet 4,10-11).

Ved opgørelsen i endens tid drejer det sig ikke om gerningernes 
mængde, men derimod den hengivelse og trofasthed, hvormed de 
er blevet gjort.

MANDAG 20. MARTS 2023
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 Joh 14,1-3
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I Guds nærvær

Hvordan behandler Jesus disciplenes frygt for fremtiden? 

Hvad giver dig vished om, at Jesus kommer igen?

”Jeres hjerte må ikke forfærdes!“ (v. 1). Med disse ord begynder Jesu 
afskedstale til sine disciple. Omtalen af hans død og tilbagevenden 
til faderen, af disciplenes forestående forfølgelse og trængsel og 
følelsen af forladthed er den virkelighed, som vil ængste disciplenes 
hjerter i fremtiden. Derfor opfordrer Jesus dem til helt og holdent at 
sætte deres lid til Gud og til ham. Hans forkyndelse om Helligånden 
giver dem den trøst, at han trods sin himmelfart vil blive hos dem  
(v. 15-18.23).

Disciplene finder også trøst i et fremtidsaspekt: ”Jeg går bort for at 
gøre en plads rede for jer … Og når jeg … har gjort en plads rede for 
jer, kommer jeg igen og tager jer til mig“ (v. 2-3). Jesus informerer 
ikke disciplene om, hvad han i alle detaljer foretager sig hos fade-
ren, hvordan fremtidens sted ser ud, og hvornår han kommer igen. 
De har hans tilsagn om, at det vil ske. Det er nok.

Vi lever mellem frelseshistoriens to højdepunkter, nemlig at Jesus 
blev menneske og hans genkomst. Begge er baseret på den samme 
hovedtanke: Gud vil være hos os mennesker og ønsker, at vi er hos 
ham. Fordi Jesus blev menneske, døde på korset, opstod og fór til 
himmels, kan vi være vis på, at han kommer igen og tager os til sig. 
Fordi den første begivenhed har fundet sted, vil den anden også 
ske.

Jesus udpensler ikke Guds rige nærmere. Det er nok med den 
simple beskrivelse, hvor jeg er (v. 3). Er det tilstrækkeligt for mig?

TIRSDAG 21. MARTS 2023
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Rom 8,14-17
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Kristi medarvinger

Hvilken begrundelse giver Paulus for barnekåret hos Gud? 

Hvilke konsekvenser har det for kristne, at de er Kristi  
medarvinger?

Først præciserer Paulus de kristustroendes status. De har modtaget 
barnekårets Ånd. Det udtryk, der er anvendt her, beskriver den tids 
adoption. Guds Ånd, der bor i de troende, gør dem til Guds børn. 
Hvad det betyder, lyder som en opgradering: De er Guds arvinger  
(v. 17). Ligesom børn – i modsætning til slaver – er arveberettiget, 
kan de nyde arvingers status.

I det romerske imperium kunne man komme langt med at være 
adoptivbarn. Flere romerske kejsere var adoptivsønner. Således 
blev Octavian adopteret af Cæsar, Tiberius af Augustus og Nero af 
Claudius. Ved deres adoption blev de optaget i den kejserlige familie 
og kunne derfor fuldt ud gøre krav på arven. Hvor meget større er 
det ikke at høre til Guds familie. Guds børn modtager her og nu den 
lovede velsignelse og får del i hans herlighed i fremtiden.

”Mennesket tilbydes den nåde at blive Guds arving og Kristi medar-
ving. Men de, der er blevet Guds børn, får Kristi umådelige rigdom 
åbenbaret, som er tusindfold mere værd end al verdens rigdom. 
Alene på grund af Jesu fortjeneste ophøjes det forgængelige men-
neske til fællesskab med Gud og hans trofaste søn“ (Ellen White, 
Biblische Heiligung, Lüneburg 1973, 11).

”Glade forvisning, Jesus er min!
O, hvilken glæde opfylder mit sind!
Arving til livet, frikøbt af Gud, 
født af Guds Ånd, al synd slettet ud.“
(Adventistkirkens salmebog, 237,1)

ONSDAG 22. MARTS 2023
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EKSKURS

 

 
 

 
 

 

 

 

Løn eller nåde?

”Gud Herren kommer i styrke, han hersker med sin arm.  
Hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham“ (Es 40,10).

Frelse af nåde og belønning for trofasthed er to bibelske tanker, der, 
hvis de misforstås, kan komme på kant med hinanden. Er det evige 
liv en belønning for trofasthed i troen? Hvis ”lønnen“ anses som for-
tjeneste, får forholdet mellem Guds aktion og menneskets reaktion 
slagside. Mennesket kunne gøre krav på lønnen, så Gud ville blive 
menneskets skyldner.

”Fordi Gud alene er god (Matt 19,17), og fordi han på grund af over-
strømmende kærlighed i Jesus tildeler sin godhed til menneskene 
som ufortjent gave, givet af nåde (Matt 20,15), mister mennesket 
alle krav på den. Der er derfor ikke længere plads til tanken om 
belønning, men de troende kan se frem til løn“ (H. Plötner, ”Lohn“, 
Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde, 1998, 1269).

Gode gerninger er ikke menneskelige præstationer, men derimod 
Guds Ånds handlinger (Ef 2,8-10). De ophøjer ham og ikke os. De er 
frelsens frugt og virkning og ikke dens rod og årsag. Da helligelsen 
repræsenterer Guds virke i de frelste, har mennesket ikke krav på 
løn. Lønnen er derfor ren nåde, og belønningen er ufortjent.

At lønnen er en ufortjent nådesløn, er et befriende budskab. Vi er 
frigjort fra enhver præstationsorienteret beregning over for Gud, 
men samtidig kaldes vi til lydighed mod hans vilje. Lønnen for 
denne trofasthed i troen er nåden.

TORSDAG 23. MARTS 2023
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 Åb 21,1-7
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 Resumé:

Egne tanker

Det ny Jerusalem

Hvad understreger Johannes i beskrivelsen af det ny Jerusalem? 

Hvordan kan forventningen om det himmelske Jerusalem  
motivere os til at holde fast i troen?

”I stedet for den gamle verden, der er forgået, lader Gud nu fremstå 
en ny himmel og en ny jord, som er uden lidelse og død for de frel-
ste … Her opfyldes det, som er billedligt skitseret i det gamle Guds-
folk, som samledes omkring templet som stedet for Guds nærvær: 
Gud tager bolig blandt mennesker“ (SEB 1857). Nyskabelsen fjerner 
adskillelsen mellem Gud og mennesker, mellem det jordiske og det 
himmelske liv og mellem den synlige og usynlige verden.
 
”Men dydens [troens] løn vil han [Gud] selv være. Han, der gav  
dyden som gave og sig selv som løfte om den bedste og højeste 
dydsløn“ (fundet på tysk i uddrag af Augustins De Civitate Dei, XXII, 
30 ved at slå op her den 23. nov. 2022: www.glaubensstimme.de/
augustinus-der_gottesstaat_auszuege).

Forventningen om ”løn“ hhv. ”belønning“ motiverer til et liv med 
Gud, men denne ”løn“ gives som gave af nåde. Den største beløn-
ning er, at Gud vil bo hos os.

FREDAG 24. MARTS 2023

https://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:a:augustinus:augustinus-der_gottesstaat_auszuege
https://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:a:augustinus:augustinus-der_gottesstaat_auszuege
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Spørgsmål til drøftelse

Belønning er en kraftig motivation. Gælder det også for troen?

  Hebr 11,6
Hvilken relation ser I mellem ”frelst af nåde“ og ”løn efter  
gerninger“? 

Hvordan kan tanken om belønning ses som drivkraft for troen?

  Rom 8,14-17
Hvilke aspekter af vores frelse findes i billedet om adoption? 

Hvad betyder det, at vi er ”Kristi medarvinger, så sandt som vi 
lider med ham for også at herliggøres med ham.“

  Matt 25,14-30
Hvad er kernebudskabet i denne lignelse? 

Hvilken virkning har tanken om en ”afregning“ ved Jesu genkomst 
på jer? 

Hvilken motivation finder I her, hvad generer eller foruroliger jer?

Læs torsdagens ekskurs og drøft den sammen.

  Åb 21,1-7
I hvor høj grad motiveres I af forventningen om det ny Jerusalem 
til at holde fast i troen? 

Hvad finder I tiltalende ved dette billede?

Hvad har haft særlig betydning for jer i dette kvartals  
studiemateriale?

DIALOG TIL SABBATTEN 25. MARTS 2023


