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GUDS GAVERS FORVALTNING
 
Bibelstudier for 1. kvartal 2023 er udarbejdet af arbejdsgruppen ”Arbeitskreis  
Bibelschule“ i Adventistkirkens tyske union – i overensstemmelse med de ret-
ningslinjer, der er givet af Generalkonferensen (den Intereuropæiske Division). 
Emnerne er de samme som i standardudgaven og præsenterer adventisternes 
kristne tro ud fra et bibelsk fundament på en tidssvarende måde. Materialet har 
et tydeligt europæisk (tysk) islæt. Det er bygget op omkring én tekst til hver dags 
afsnit. Teksten understøttes af en kort forklaring, der uddyber baggrunden for 
teksten, en tanke til fordybelse og et åbent spørgsmål til eftertanke.
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INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL 2023

Introduktion

”Da Gud indsatte de første mennesker i Edens have, gav han dem 
den opgave at dyrke og vogte haven (1 Mos 2,15). Dermed under-
stregede han ikke blot sin rolle som herre over skaberværket, men 
også sin plan om at inddrage mennesket i skabelsesprocessen, ved 
at mennesket overtog ansvar for det, der var blevet mennesket 
betroet … Denne opgave gælder stadigvæk. Det er dog ingen ’be-
skæftigelsesterapi’, men en del af frelsesplanen, som i hverdagens 
praksis skal hjælpe os til, med frihed, tillid og ansvarlighed, at opret-
holde relationen til Gud som herre …

Også i dag kan livet kun lykkes, når Gud har højeste prioritet – om 
det gælder anvendelse af tid, indsats af vores evner, omgang med 
krop og sundhed eller anvendelse af penge og ejendom. Hvordan 
kan jeg som kristen håndtere det liv, jeg er betroet, så jeg opfylder 
denne opgave i min skabers og frelsers ånd? Det er, hvad emnet 
’forvaltning’ handler om!

Tro har ikke kun med tillid at gøre, men også med trofasthed. Paulus 
siger derfor om forvaltere i Guds tjeneste, at de skal være til at stole 
på (1 Kor 4,2 Bibelen 2020). Jesus nævner at være tro i det små og 
i håndtering af penge og ejendom som kendetegn for, hvor meget 
man kan betro et menneske: ’Den, der er tro i det små, er også tro 
i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store’ 
(Luk 16,10) …

Når et menneske vælger Jesus Kristus, sker der et lederskifte i dets 
liv. Det, der tidligere var vigtigt, får en ny prioritering med hen-
blik på livets mål: det evige liv. Derefter får spørgsmålet, hvordan 
mennesket kan erfare og virkeliggøre Guds vilje, højeste prioritet. 
Ethvert tiltag til bedre at forstå den rolle som forvalter og leve efter 
det bringer vores liv mere i harmoni med Guds vilje …

I den kristnes liv er det ikke pengene, der styrer, men Gud. Kristne 
retter sig også efter Guds målestok med hensyn til håndtering af 
penge og ejendom. Derfor kommer det ikke kun an på opfyldelsen 
af egne behov og ønsker, men også på at være hjælpsom overfor 
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INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL 2023

den nødlidende, frivilligt og af taknemmelighed overfor deres herre, 
der forsørger og velsigner dem …

’Saml jer ikke skatte på jorden … Men saml jer skatte i himlen … For 
hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være ... Søg først Guds rige 
og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift’ (Matt 
6,19-21.33). Her handler det om det virkelige liv. Søger vi efter dette 
liv, som Gud havde tiltænkt menneskene, så vil vi ikke blot opfylde 
vores opgave til Guds ære og vores medmenneskers velsignelse, 
men selv finde livet og nå målet“ (uddrag af Geld regiert … auch mich? 
udgivet af Sandra Wieschollek, Lüneburg 2000, 9-21).

TYSKE BIBELOVERSÆTTELSER
BB = BasisBibel; EB = Elberfelder Bibel; EÜ = Einheitsübersetzung; GNB = Gute 
Nachricht Bibel; Hfa = Hoffnung für alle; NeÜ = Neue evangelist. Übersetzung;  
NG = Neue Genfer Übersetzung; NLB = Neues Leben Bibel; NZB = Neue Zürcher 
Bibel; SLT = Schlachter-Bibel 2000; SEB = Stuttgarter Erklärungsbibel
 
ANDRE FORKORTELSER
SAT = Stuttgarter Altes Testament; WStB = Wuppertaler Studienbibel



6

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

 
 

 Forståelse

 

 

 

 

 Anvendelse
 

 

 

 Refleksion

 

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
 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

 

 

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
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UGEN 8.-14. JANUAR 2023

”Hvis I adlyder Gud og overholder alle love og regler, som jeg gi-
ver jer her i dag, vil Gud sørge for, at israelitterne bliver det mest 
magtfulde folk i verden. Gud vil velsigne jer med alt dette, hvis 
bare I gør, hvad han forlanger af jer“ (5 Mos 28,1-2; Bibelen 2020).

Gud slutter pagter med os mennesker og giver os anvisninger, så vi 
kan orientere os i livets mangfoldige udfordringer.

Gentagne gange har Gud sluttet pagter med menneskene som for 
eksempel med Noa, Abraham og Israels folk. Selvom der som regel 
bestod pagtsforpligtelser fra begge sider, havde menneskene først 
og fremmest fordele af disse pagter.

Eksemplerne fra denne uge føjer sig til dette billede, selvom ud-
trykket ”pagt“ ikke anvendes. De handler overvejende om Guds 
anvisninger, som blev givet med den hensigt at beskytte og fremme 
menneskets liv.

I Bibelen omtales mange af livets områder, og der gives svar på 
spørgsmål, der stadig er aktuelle: Opdag dine muligheder og græn-
ser. Vov at have tillid til Gud. Prioritér rigtigt og øv dig i næstekærlig-
hed – for blot at nævne nogle. Her kræves der ikke blind lydighed. Vi 
har selv den allerstørste fordel af at holde os til Guds vilje i vores liv.

Søndag … det evige liv Joh 6,35-40
Mandag … livet her og nu 5 Mos 28,1-14
Tirsdag … tilliden til hans visdom Ordspr 3,1-10
Onsdag … ejendom Mal 3,7-10
Torsdag … de rette prioriteter Matt 6, 25-34
Fredag ”Som du mig, er jeg mod dig“  Matt 7,12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge Guds pagt med os med 
henblik på …
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SØNDAG 8. JANUAR 2023

Joh 6,35-40
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 

 Refleksion

15

… det evige liv

Hvad mener Jesus med, at han ikke vil bortvise nogen, som blev 
givet ham?

Hvilke følger har det evige liv allerede på livet her og nu?

At kunne eller ville tro beror ikke udelukkende på menneskets skøn. 
Ligesom Jesus blev sendt af Faderen, således er også troen på Jesus 
Faderens gave. Disse to kan ikke skilles ad, for Faderen har af kær-
lighed sendt sin Søn til verden (3,16), fordi hans vilje er, at verden 
tror på (17,21) og finder livet i Jesus (6,33). Derfor giver Faderen Søn-
nen enhver, der kommer til ham. Og det er hans vilje, at enhver, der 
tror på Jesus, ikke skal gå fortabt. Som repræsentant for Faderen 
gør han Faderens vilje og støder ingen bort, som kommer til ham. 
Således er enhver troende også en gave fra Faderen til Sønnen, 
som ikke vil miste nogen af dem, men give alle det evige liv. (sml. 
Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes. Neues Testament 
Deutsch, digital udgave).

Jesus Kristus alene kan give evigt liv. Kristendommens ”absolutte 
fordring“, dvs. overbevisningen om, at evigt fællesskab med Gud 
kun er muligt gennem Jesus og hans frelseshandling, er ikke mindst 
baseret på dette tekstafsnit (sml. ApG 4,12). Længslen efter et me-
ningsfyldt liv finder sin opfyldelse i Jesus. På den måde kan kristne 
bekende, at ”den, der har Sønnen, har livet“ (1 Joh 5,12).

”Hold dig den kommende verden for øje, og du vil få denne verden i 
tilgift. Men har du kun denne verden for øje, vil du ikke få nogen af 
dem“ (C.S. Lewis).
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 5 Mos 28,1-14

 Forståelse

 

 

 

 
 

 

 
 Anvendelse

 Refleksion
 

… livet her og nu

Hvad er velsignelse og forbandelse afhængig af?

Hvorfor kan der ud fra dette ikke drages nogen almengyldig  
regel?

Formuleringer af velsignelser og forbandelser var i det gamle Mel-
lemøsten en del af kontrakter og lovgivning. Også Hammurabis Lov 
(Babylon, 18. årh. f.Kr.) afsluttes med ønsker om velsignelser for 
kongen, der lader loven være i kraft og med forbandelser over en-
hver indflydelsesrig person, der vil omstøde den.

På lignende måde finder vi tilsagn om velsignelser ved slutningen 
af pagtsbogens forkyndelse (2 Mos 23,20-23) samt velsignelse og 
forbandelse ved afslutningen af ”hellighedsloven“ (3 Mos 26,3-38) 
og ved afslutningen af gentagelsen af loven i 5 Mos 28. De er en del 
af pagten, svarer til datidens kulturelle traditioner og gælder kollek-
tivt.

Bibelen viser dog også, at der ikke altid er en direkte sammenhæng 
mellem lydighed og velsignelse eller ulydighed og ulykke, hvoraf 
der kan drages konklusioner om enkelte mennesker (se Jobs Bog og 
Prædikerens Bog).

Alt har sin pris. Enhver menneskelig adfærd har eftervirkninger – for 
den enkelte, men også for samfundet. Det er fornuftigt at tænke 
over sine egne handlinger og deres konsekvenser og handle fremsy-
net og samfundstjenligt.

”Mennesket skal vælge mellem de to grundlæggende alternativer, 
liv og død... 'Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen 
og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere 
må leve' (5 Mos 30,19). Livet er menneskets ypperste rettesnor. Gud 
er levende og mennesket er levende. Det må grundlæggende vælge 
mellem vækst eller forfald“ (Erich Fromm, Ihr werdet sein wie Gott, i 
Erich Fromm Gesamtausgabe, Bd. VI, München 1989, 192).

MANDAG 9. JANUAR 2023
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Ordsp 3,1-10

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 

 

 

 Refleksion

 

… tilliden til hans visdom

Hvilket løfte gælder dem, der elsker visdom og stoler på Gud?

Hvor har det vist sig i mit liv og hvor ikke?
 
Læreren opfordrer til at tage hans anvisninger til sig og bære dem 
på små brikker på en snor som en kæde om halsen. Vers 5 giver 
ikke udtryk for generel ringeagt af forstanden. Det ville også foragte 
skaberen, der har udstyret os med en hjerne, der kan tænke. Det 
handler mere om at blive sig bevidst, at der er grænser for vores 
forstand.

At følge buddene fører til et langt liv og lykke (v. 2), godt helbred  
(v. 8) og rigdom (v. 10).

Synspunktet, at ordentlighed og tillid til Gud sikrer et langt og lyk-
keligt liv, overtages af nogle ureflekteret, som så går fejl af virkelig-
heden. Allerede Prædikerens Bog sætter spørgsmålstegn ved den 
traditionelle visdomslære (Præd 7,15; 8,12-14). Den ser, at korruption 
(5,7-8), afpresning (7,7) eller magtmisbrug (8,1-4) kan ødelægge be-
stræbelserne på at leve retfærdigt.

Den traditionelle opfattelse finder sin grænse i livets uoverensstem-
melser og uretfærdigheder. Selv om man er klar over sammenhæn-
gen mellem årsag og virkning, mellem handling og dens konsekven-
ser, vil nogle spørgsmål forblive ubesvaret (jf. Joh 9,1-3).

”Selv i dag anses det at kunne have tillid som afgørende terapeutisk 
styrke … Man kan kun have tillid der, hvor man ved, at man har at 
gøre med nogen, der aldrig prisgiver en. Der, hvor opmærksomhed 
og tillid mødes, opstår forståelse. Og hvor man føler sig forstået,  
er man tryg“ (E. Schneider, udg. af Nutze die Heilkräfte für Seele und 
Geist, Hamburg 1983, 203).

TIRSDAG 10. JANUAR 2023
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Mal 3,7-11
 

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse
 
 

 

 Refleksion

 

 

 

… ejendom

Hvilket krav fremsætter Gud?

Hvilken ”handel“ indlader han sig på?  

Hvilken erfaring har jeg gjort med den?

Det er en del af Guds privilegium at prøve mennesker på ”hjerte og 
nyrer“ ( Jer 17,10). Men her beder Gud mennesker om at sætte ham 
og hans pålidelighed på prøve. Den himmelske konge og ubestik-
kelige dommer tillader mennesker at sætte ham på prøve, om han 
rent faktisk holder sit løfte.

Gud vil velsigne sit folk ovenikøbet ud over alle mål. Det er et udtryk 
for hans trofasthed over for sine skabninger. Men mennesket står 
ofte selv i vejen for denne velsignelse og påkalder sig forbandelsen 
(v. 9). Den gode nyhed er, at Gud vil forvandle forbandelsen til vel-
signelse. Det står han inde for med sin troværdighed.

”Sæt mig dog på prøve – et udryk, der skal opmuntre til tro. For 
når man i tider med økonomisk trængsel giver den fulde tiende, så 
bevidner det jo troens vovemod. Og netop det opfordrer … Gud til! 
Han kender til menneskets indre svaghed og derfor ønsker han at 
opmuntre Israel“ (WStB, Gerhard Maier, Der Prophet Haggai und der 
Prophet Maleachi, Wuppertal 1999, 183).

”Gud velsigner menneskenes hænders gerning for at sætte dem i 
stand til at give ham det tilbage, som tilkommer ham. Han skænker 
dem solskin og regn og får afgrøderne til at vokse. Han skænker 
dem sundhed og evner, så de kan erhverve sig midler. Alle velsig-
nelser kommer fra hans gavmilde hånd, og han ønsker, at mænd og 
kvinder skal vise deres taknemmelighed ved at bringe ham en gave 
i form af tiende og offerydelser – i form af takofre, frivilligofre og 
syndofre. De skal hellige deres midler til hans tjeneste, for at hans 
vingård ikke skal ligge øde hen“ (Ellen White, Profeter og konger, DB, 
s. 345).

ONSDAG 11. JANUAR 2023
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Matt 6,25-34

 
 Anvendelse

 
 

 
 

 

 

… de rette prioriteter

Hvad betyder det at leve svarende til Guds rige og hans værdier?

Hvad er især vigtigt for mig, og hvad er mindre vigtigt?

En professor i filosofi stod foran sine tilhørere og præsenterede 
dem for besynderlige ting, han havde taget med. Han fyldte en 
stor blomsterpotte med golfbolde og spurgte de studerende, om 
den var fyldt. Det blev der sagt ’ja’ til. Derpå tog han finere grus og 
hældte det ligeledes i potten, som blev rystet, så stenene kunne 
glide ind i tomrummene mellem golfboldene. Igen spurgte han, 
om potten var fyldt nu. Det mente de nu nok. Nu hældte han sand i 
potten, som fyldte de tiloversblevne mellemrum ud. På ny ønskede 
professoren at vide, om potten nu var fyldt. Igen kom der et tydelig 
’ja’! Så tog han et bæger med te og hældte den i potten, så de sidste 
mellemrum også blev udfyldt.

”Denne potte er et billede på jeres liv,“ sagde han. ”Golfboldene står 
får de vigtige ting i jeres liv: Tro, familie, venner, helbred – alt det, 
der ville fylde jeres liv, når alt andet gik tabt. Grusets småsten re-
præsenterer de andre ting i livet såsom arbejde, bolig, bil osv. San-
det er alt det øvrige – småtingene. Når man fylder potten op med 
sand først, bliver der ikke plads til småsten endsige golfbolde. Det 
gælder også for jeres liv: Når I bruger al jeres tid og energi på små-
ting, finder I aldrig plads til det, der virkelig er vigtigt. Tag jer tid til 
Gud, til jeres partner, venskaber, et lægebesøg. Der vil stadig være 
tid til arbejdet, til at ordne hus og hjem samt andre pligter. Læg 
først og fremmest vægt på golfboldene. Resten er kun sand“ (ifølge 
positiv-magazin.de/?p=68762 – lagt op 7.2.2022).

TORSDAG 12. JANUAR 2023

https://www.positiv-magazin.de/?p=68762
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Matt 7,12
 

 Anvendelse

 
 

 Resumé

Egne tanker
 

”Som du mod mig, er jeg mod dig“

Hvad forventer Jesus af sine efterfølgere? 

”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også 
gøre mod dem.“ Gælder det altid og overalt?

Kort og præcist beskriver ”den gyldne regel“ grundlaget for mellem-
menneskelige relationer. Den har gjort et så stort indtryk på kejser 
Marcus Aurelius (2. årh. e.Kr.), at han lod denne sætning mejsle ind 
i frisen i sit palads. Immanuel Kant formulerede den som den så-
kaldte kategoriske imperativ: ”Handl således, at grundlaget for din 
beslutning altid tillige kan gælde som princip for en almengyldig lov-
givning.“ I de gammeltestamentlige apokryfer står der i Tobits Bog 
5,14: ”Gør ikke mod andre, hvad du selv hader.“ Jesu positive regel 
for vores liv er uovertruffen.

Ved at give os anvisninger henvender Gud sig til os og beder om 
vores tillid.

FREDAG 13. JANUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Hvor er der fordele og ulemper ved kontrakter?
Nævn nogle (positive og negative) eksempler.

  Joh 6,35-40
Kun Jesus Kristus gør evigt liv muligt. Hvad tænker I om  
kristendommens ”absoluthedskrav“?

  Ordspr 3,1-10
Hvordan håndterer I, at den slags udsagn ofte står i modsætning 
til virkeligheden?

Hvorfor giver det alligevel mening at lægge mærke til årsag og 
virkning?

  Mal 3,7-11
Hvordan har I det med, at Gud stiller os på prøve i penge- 
spørgsmål? 
Har I indladt jer på en ”deal“ med ham? 

Hvordan har I oplevet, at Gud opfylder sit løfte?

  Matt 6,25-34
Gud først – hvordan har I det med dette krav? 
Hvad er jeres prioritering?

  Matt 7,12
Hvilke erfaringer har I gjort med ”den gyldne regel“?

DIALOG TIL SABBATTEN 14. JANUAR 2023
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UGEN 15.-21. JANUAR 2023

”Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører 
Herren. Det er helliget Herren“ (3 Mos 27,30).

Bibelens tiendeprincip giver os anledning til at vise taknemmelighed 
over for Gud.

Der er mange ting i vores hverdag, der er sat i system ved hjælp af 
aftaler. Man kan nærmest ikke forestille sig at leve i et samfund, 
hvor der ikke findes arbejdskontrakter, lejekontrakter, mobilabon-
nementer og lignende. Også i forbindelse med ægteskabet kan der 
indgås kontrakter. Men der findes ingen kontrakt, der regulerer 
forældres forhold til nyfødte. Det er en selvfølge, at forældre tager 
sig af deres børn og giver dem kærlighed uden at forlange noget 
til gengæld eller indgå aftaler, der forpligter børnene til at vise tak-
nemmelighed. Om og hvordan børnene senere hen ”gør gengæld“ 
for deres forældres udviste omsorg, afhænger af den relation, der i 
løbet af årene har udviklet sig dem imellem.

På lignende måde forholder det sig med Guds invitation til at give 
ham en vis del tilbage af det, som han har skænket os mennesker. 
Gud velsigner sine børn i rigt mål. Han ønsker at have en relation til 
os, der er præget af tillid, hvor vi ikke blot er interesseret i at tage 
imod, men også i at give, hvor vi ikke udelukkende tager imod hans 
overstrømmende kærlighed, men som reaktion glad og taknemme-
ligt giver den videre. 

Søndag Velsignelse på forhånd 1 Mos 14,18-20
Mandag Helliget Herren 3 Mos 27,30-33
Tirsdag Arvelod til embedet 4 Mos 18,20-24
Onsdag Kun én helligdom 5 Mos 12,1-6
Torsdag Ingen halve løsninger Mal 3,10a
Fredag Sæt Gud på en prøve Mal 3,10b-12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

3. 3. ugeuge Taknemmelighedens  
velsignelse
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SØNDAG 15. JANUAR 2023

1 Mos 14,18-20
 

 

 

 
 

 Anvendelse

23

Velsignelse på forhånd

Hvad hørte til en præsts opgave? 

Hvem er min præst henholdsvis hvem er jeg præst for?

Da Abram vender hjem efter den succesfulde befrielsesaktion, 
møder han en embedsmand med to funktioner: Melkisedek er en 
præste-konge. Denne dobbelthed er ikke ukendt for Abram. Som 
overhoved for sin stamme er han også ansvarlig for sin slægts  
religiøse anliggender. Han bygger altre og ofrer til sin Gud. 

Det er dog usædvanligt, at Abram møder en ligesindet, der tilbeder 
Gud den Højeste, skaberen af himmel og jord, ligesom han selv gør. 
Melkisedek hilser på Abram med den traditionelle østerlandske 
gæstfrihed og velsigner ham. Derpå giver Abram ham en tiendedel 
af alt udbytte. Her nævnes ”tiende“ for første gang i Bibelen. I dati-
dens verden var den alment kendt som regelmæssig afgift til konger 
og/eller præster.

Men hvorfor giver Abram som overhoved og præst for sin familie 
tiende til en fremmed person? Det er øjensynligt hans måde at ud-
trykke sin taknemmelighed over for Gud, at det lykkedes at befri 
nevøen Lot. 

Her er rækkefølgen vigtig. Der er en vekselvirkning mellem velsig-
nelsen og tienden: Gud velsigner først, hvorpå Abram giver tiende 
tilbage.

At give tiende (tilbage) til Gud er ikke en garanti for rigdom og sund-
hed. Gud velsigner uden betingelser og forudgående modydelser. 
Ved at give tiende reagerer vi på den velsignelse, vi har oplevet, på 
vores himmelske fars ledelse og hjælp og på hans kærlighed og om-
sorg. Heraf vokser ønsket om at udtrykke vores taknemmelighed i 
andet end ord.
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 3 Mos 27,30-33

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse

 
 

 

 Refleksion
 

 
 

Helliget Herren

Hvad betyder ”helliget“ i disse vers? 

Hvordan omgås jeg det, der er (mig) ”helligt“?

Egentlig tilhører alting jo Gud, denne verdens skaber og herre: af-
grøderne på markerne og i skovene og alle slags husdyr. Også det, 
som mennesket ved egne anstrengelser og personlig indsats har 
opnået, er i bund og grund kun muligt takket være Gud. Halvfems 
procent af det lader Gud mennesket beholde. Det skal tjene til livets 
ophold og dække egne behov. Men Gud stiller krav om ti procent af 
indkomst og udbytte. De tilhører Gud ligesom de halvfems procent, 
men Gud ønsker kun at få de ti tilbage. 

”Alle bør huske på, at Guds krav på os udgør grundlaget for ethvert 
andet krav. Han giver os rigeligt, og den overenskomst, han har ind-
gået med menneskene, er, at en tiendedel af deres indtægter skal 
gives tilbage til ham. I nåde betror Herren sine skatte til sine tjenere, 
men om tienden siger han: Denne er min. Nøjagtigt i samme for-
hold, som Gud har givet menneskene sin ejendom, skal de tilbagele-
vere en tiendedel af alt, hvad han giver dem“ (Ellen White, Vejledning 
for Menigheden III, DB, s. 31).

Det oldhebraiske sprog har ikke et udsagnsord, der svarer til vores 
”have“ eller ”besidde“. Man anvender forholdsordet ”til/for“ for at 
betegne ejendomsforhold. ”Jeg har/ejer denne ko“ lyder omtrent 
således på hebraisk: ”Denne ko er til/for mig“. 

Her kunne man tilføje den tanke, at vi mennesker ikke er jordens 
ejere. Gud har stillet alt til rådighed ”for os“. Vi har det altså kun til 
låns.

MANDAG 16. JANUAR 2023
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4 Mos 18,20-24

 
 

 Forståelse

 

 

 

 

 

 

 Anvendelse

 

Arvelod til embedet

Hvilken arvelod får levitterne? 

Hvad betyder denne bekendelse for mig: ”Jeg er din (arve)lod og 
del“ (sml. Sl 16,5-6)?

Efter at israelitterne havde indtaget det lovede land, skulle det for-
deles mellem stammerne med undtagelse af Levis. Det skete ifølge 
Jakobs forbandelse på sit dødsleje (1 Mos 49,5-7). Men Gud vendte 
denne forbandelse til velsignelse for hele folket. Levis stamme fik 
ganske vist ikke noget landområde i Israel, men til gengæld en helt 
særlig opgave. Levitterne skal udføre arbejdet i Åbenbaringsteltet (v. 
23). Desuden var det levitternes opgave at undervise folket i Toraen 
og understøtte dem i at leve i relationen til Gud (5 Mos 33,10).

Præsterne havde heller ikke krav på en arvelod i Israel. Gud erklæ-
rede, at han selv var deres lod og del blandt israelitterne (v. 20). De 
var sikret ved en eviggyldig ordning.

”V. 21 indeholder generalklausulen vedrørende levitternes under-
hold. Som løn for deres ‘arbejde i Åbenbaringsteltet’ får de som 
princip ‘al tiende i Israel’. Gud, der egentlig ejer al tiende (3 Mos 
27,30), giver den videre til levitterne … I v. 23 og 24 finder vi igen et 
afgørende udsagn: I lighed med præsterne skal levitterne i Israel 
heller ‘ikke have arvelod’. ‘Tienden’ er en erstatning for den“ (WStB, 
Gerhard Maier, Das vierte Buch Mose, Wuppertal 1997, 257f.).

Gang på gang hører man spørgsmålet: Hvad sker der med tienden? 
Som regel anvendes tienden (i Tyskland) på følgende måde:

• Medarbejderes løn, pension og udgifter i forbindelse med  
arbejdet (ca. 60 %)

• Udgifter i forbindelse med den respektive konferens’ opgaver 
(ca. 10 %)

• Mission via diverse institutioner (ca. 10 %)
• Opgaver/evangelisering hørende til Unionen (ca. 10 %)
• Opgaver/evangelisering hørende til Divisionen (ca. 10 %)

(Handbuch für Gemeindedienste, Lüneburg, 2017, 279-282).

TIRSDAG 17. JANUAR 2023
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 5 Mos 12,1-6
 

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 

 

Kun én helligdom

”For på den måde må I ikke dyrke Herren jeres Gud“ (v. 4).  
Men hvordan så? 

Hvor er den ene helligdom i dag?

5 Mos 12 nævner flere gange det sted, Herren jeres Gud udvælger 
til sin jordiske bolig. I modsætning til de guder, der blev tilbedt til-
fældige steder på bakker eller under grønne træer, bestemte Gud ét 
sted, hvor han ville tage imod folkets ofre og gaver. 

Gud gør det klart, hvor tienden skal bringes hen – til det sted, som 
Herren udvælger, til hans helligdom, til midtpunktet for hans folks 
religiøse liv. At misrøgte denne forordning sidestilles med falsk til-
bedelse. 

”Hvis Jahve er den eneste Gud, må det blive synligt. Praktisk lydig-
hed er et tegn på, at man har forstået, Gud er Herren … Fordi Gud 
er én …, kan han også kun tilbedes ét sted … Der, hvor Gud åbenba-
rer sig, kan folket komme med alle dets offergaver“ (WStB, Dieter 
Schneider, Das fünfte Buch Mose, Wuppertal 1999, 128ff.).

”Sådan er det med Guds krav til os. Han lægger sine skatte i menne-
skenes hænder, men han kræver, at de med troskab skal lægge en 
tiendedel til side til hans værk … Den skal skænkes ham som hans 
ejendom. Den er hellig og skal bruges til hellige formål, til at under-
holde dem, som bringer frelsens budskab ud til alle dele af verden … 
Dersom vi er trofast og opfylder dette krav, erkender vi, at alt tilhø-
rer Gud“ (Ellen White, Vejledning for Menigheden, DB, bd. 3, s. 33).

ONSDAG 18. JANUAR 2023
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 Mal 3,10a

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion

Ingen halve løsninger

Hvor meget er ”hele“? 

Er jeg somme tider tilfreds med ”halve løsninger“?  
Hvornår? Hvornår absolut ikke?

Som overskrift til Mal 3,6-12 kunne man skrive: ”Omvendelse nød-
vendig.“ Gud kalder i direkte tale sit folk til omvendelse og klandrer 
det for at have bedraget den ophøjede Skabergud. Israelitterne ken-
der Guds bud og ved, hvad der tilhører ham – tiende og gaver. Alli-
gevel bringer de mindre til hans forrådskammer, end der tilkommer 
ham. Måske skyldes det den økonomiske situation. ”Men det var 
ikke nogen undskyldning. Den økonomiske nød er snarere en følge 
af bedrageriet“ (WStB, Gerhard Maier, Der Prophet Haggai und der 
Prophet Maleachi, Wuppertal 1999, 181). Folkets troløshed medfø-
rer Guds forbandelse (v. 9). Men Gud peger på den praktiske udvej 
af denne krise: ”Bring hele jeres tiende.“ Det handler om hele tien-
den, ikke en vilkårlig del. Den omvendelse, der håbes på, skal give 
sig udslag i, at man fremover i betingelsesløs tillid og fuldt omfang 
giver det tilbage til Gud, som i forvejen tilhører ham.

”Lad os ikke forholde Gud det, som tilhører ham. ... Han beder om 
hele vort hjerte. Lad ham få det; det er jo hans, både i kraft af ska-
belsen og forløsningen. Han beder om dine intellektuelle evner. Lad 
ham få dem; de tilhører ham. Han beder om dine penge. Lad ham få 
dem; de tilkommer jo ham“ (Ellen White, Mesterens efterfølgere, DB, 
s. 298).

Hengivelse er ikke et matematisk spørgsmål om procenter, men et 
”alt eller intet“. 

TORSDAG 19. JANUAR 2023
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Mal 3,10b-12

 Forståelse

 
 

 
 

 Resumé

Egne tanker

Ingen halve løsninger

Hvordan oplever man, at Gud har ”bestået“ prøven? 

I hvilke situationer har jeg kunnet ”prøve“ Gud?

Folket er i nød. Forbandelsens følger er ikke til at overse. Manglen 
på levnedsmidler, der er forårsaget af tørke og græshoppeplager, 
øges dramatisk. Troen på Guds hjælp vakler. Midt i denne tvivl op-
fordrer Jahve sit folk: ”Sæt mig på en prøve!“

”Dette udtryk leder Guds tale fra at være formanende, idet det min-
der om pligten til at give tilbage, til at være et løfte. Forbandelsen 
ophæves gennem velsignelsen … Her betyder ‘velsignelse’ rigelige 
regnmængder, der vander det udtørrede land og derved giver mu-
lighed for nyt liv“ (Karl Heinen, Die Bücher Maleachi, Joel und Jona. 
Düsseldorf, 1991, 51-53).

Tienden tester relationen mellem menneske og Gud. 

FREDAG 20. JANUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Jesus forklarer tit Guds rige med eksempler, hvor penge, rigdom 
og ejendom spiller en rolle. Hvad har disse ting med Gud og hans 
herredømme at gøre? 

Hvad kendetegner en kristen omgang med ”gods og guld“?

  1 Mos 14,18-20

Hvad kan denne begivenhed lære os om tiende? Hvordan opfatter 
I forholdet mellem velsignelse og tiende?

  3 Mos 27,30-33
Når alt i forvejen tilhører Gud, hvorfor siger han så kun om  
tienden, at den er ”hellig“? 

Hvad siger disse vers om håndteringen af tienden og om Gud?

  Mal 3,10-12
Hvor befinder ”Guds forrådskammer“ sig i dag? 

I hvilke anliggender ønsker Gud, at vi skal prøve ham? 

Hvad siger vores forhold til tiende om vores tillid og relation til 
Gud?

Hvilke erfaringer vedrørende tiende kan I fortælle om?

DIALOG TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2023
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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).



32

 Sl 116,1-14
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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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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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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
 

 Forståelse

 
 

 Resumé

Egne tanker
 

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



38

UGEN 29. JANUAR - 4. FEBRUAR 2023

”Den rige er herre over den fattige, og låntageren er långiverens 
træl“ (Ordsp 22,7).

Den, der prøver at undgå gæld, slipper for problemer.

Økonomer er enige om, at livet i vores moderne verden ikke funge-
rer uden gæld. Firmaer, kommuner, lande og stater har hele tiden 
brug for flere penge til varekøb, investeringer, sociale udgifter eller 
infrastruktur. Gæld til brug for veje, skoler eller kommunikationsnet 
opfattes som god gæld, da den er en investering i fremtiden og gør 
samfundet rigere. 

Også i privatlivet kan lån være nødvendige og acceptable, især i 
forbindelse med uddannelse og etablering af hjem og virksomhed. 
Det bliver dog problematisk, når man opfylder materielle ønsker 
ved hjælp af køb på afbetaling. Ethvert supermarked tilbyder små-
kreditter. Banker tilbyder kreditkort, der giver større økonomisk 
fleksibilitet. Den, der ikke bevarer overblikket og kan vurdere, om 
den regelmæssige indkomst har plads til de respektive regninger 
og låneafdrag, ender i gældsfælden. Bibelen, der er fuld af visdom, 
råder til forsigtighed vedrørende lån af penge. 

Søndag Problemet med gæld 5 Mos 28,1.2.12
Mandag Prioritering og realitet 1 Tim 6,6-12; Matt 6,24
Tirsdag At blive og være gældfri Ordsp 22,7
Onsdag Kautioner Ordsp 6,1-5; 17,18; 22,26
Torsdag Eftergivelse af gæld 5 Mos 15,1-5
Fredag EKSKURS: Gæld og skyldfølelse

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

5. 5. ugeuge Håndtering af gæld
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SØNDAG 29. JANUAR 2023

5 Mos 28,1.2.12
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Problemet med gæld

Hvilken sammenhæng viser teksten mellem troskab over for 
loven og økonomisk succes? 

Hvilken fare er der i generelt at se den samme sammenhæng  
mellem de to ting i dag?

I det gamle Mellemøsten blev kontrakter tit afsluttet med velsig-
nende eller forbandende fraser. Den, der overholdt kontrakten, 
skulle velsignes. Forbandelser skulle ramme den, der misligholdt 
den (sml. 2 Mos 23,20-23; 3 Mos 26,2-38). Israel får et løfte om, at 
Gud vil skænke sit folk regn og god høst, såfremt det overholder 
pagten. Deres gode udbytte vil sætte israelitterne i stand til at låne 
ud til andre folk (sml. 5 Mos 15,6). Men Jobs skæbne er en påmin-
delse om, at det ikke er rimeligt at drage den almengyldige konklu-
sion, at det enkelte menneske kan forvente samme sammenhæng.

Manglende velstand kan få nogle til at tænke, at man ikke er så 
velsignet eller tillidsvækkende. Men er forældre, hvis børn er nødt 
til at optage uddannelseslån, mindre velsignede end de forældre, 
der har råd til at hjælpe deres børn økonomisk under uddannelsen? 
Mange mennesker kom i nød og måtte stifte gæld på grund af de 
økonomiske og sociale konsekvenser, der fulgte af genforeningen 
i Tyskland. Konsekvenserne af krigen i Ukraine er et andet eksem-
pel. Forandrede politiske rammer, sygdom, skilsmisse, manglende 
sprogkundskaber eller for lidt kendskab til de komplekse sammen-
hænge, som en solid husholdning med dens økonomiske forpligtel-
ser kræver, kan være årsager til, at mennesker stifter gæld. Det vil 
generelt være forkert at moralisere over gæld og mennesker, der 
skylder penge. 

Der findes et bud, der i visse situationer kan redde en fra at stifte 
gæld eller komme i gældsproblemer: ”Du må ikke begære noget af 
det, din næste har.“ Den, der lægger sig dette på sinde, er tilfreds 
med sin egen omend beskedne formue og modstår de fristende for-
brugsreklamer, bliver højst sandsynligt ikke nødt til at stifte gæld.



40

 1 Tim 6,6-12
Matt 6,24

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 
 

 

 
 

 

 Refleksion
 

Prioritering og realitet

Hvad hører for Paulus med til en troværdig kristen bekendelse? 

Hvilke prioriteringer ses tydeligt i mit liv?

Timotheus opfordres til at forholde sig til falske lærere (i Efesos?). 
De foregiver ved hjælp af spidsfindige nyfortolkninger af stamtræer 
og lovmæssige bestemmelser i Det Gamle Testamente at kunne 
opnå erkendelse om efterverdenen og menneskets opnåelse af 
fuldkommenhed. Men deres interesse var især fokuseret på de 
penge, som de på en eller anden måde ville komme i besiddelse af 
ved hjælp af deres ”fromhed“. Paulus understreger: ”Fromhed er 
virkelig en ‘god forretning’, når den er forbundet med nøjsomhed 
fremfor grådighed. Så viser den, hvad det virkelig kommer an på her 
i livet“ (SEB 1775).

Overalt bliver vi fristet til ved anskaffelser at gøre livet behageligere 
og selv føle os bedre og mere værdifulde. Bevidste prioriteringer 
kan være et brugbart værn imod det. Den, der ikke betaler sine 
faste udgifter og i stedet køber nye møbler, har nok ikke overvejet 
sine prioriteringer ret grundigt. Husleje og el skal prioriteres som 
udgifter, ellers kommer man snart til at sidde i mørke uden at kunne 
lave mad, eller man bliver måske endda sat på gaden. Lige så be-
tænkeligt er det at holde en overdådig bryllupsfest for at gøre ind-
tryk på andre, hvis der ikke er råd til det.

Nøjsomhed: Det er et nødvendigt princip at tilpasse sit forbrug til 
de faktiske forhold, hvilket vil sige de regelmæssige indtægter, 
hvis man vil forblive herre over egen økonomi og måde at leve på. 
Somme tider kan et budgetskema over husholdningens økonomi 
være en hjælp (der er hjælp at hente på nettet) eller et regneark, 
hvor alle faste udgifter noteres. På den måde holder man sig selv 
ajour med budgettet og kan se, hvor pengene bliver af.

”Vi skal alle, virkelig alle, leve af din nåde. Lad os derfor ikke blive 
misundelige på nogen“ (H. Giesen). 

MANDAG 30. JANUAR 2023



41

Ordsp 22,7
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At blive og være gældfri

Er det et fattigt eller et velhavende menneske, der taler her? 

Hvor oplever fattige mennesker i dag, at de bliver snydt for deres 
rettigheder?

Ordsprogenes Bog stammer fra en tid, hvor bønder og håndvær-
kere ikke kunne forvente nogen hjælp fra staten. Afhængigt af de 
politiske forhold gennemførte fremmede herskere over den jødiske 
provins brutalt deres krav om skattebetaling. Pengene blev samlet 
ind af et helt hierarki af embedsmænd, hvoraf de nederste i hierar-
kiet tit var jødiske landsmænd. Mange havde slet ikke mulighed for 
at tjene disse beløb. De var nødt til at pantsætte deres ejendom og 
blev på den måde til gældsslaver (sml. Neh 5,1-5).

Salomons legendariske visdom gav sig åbenbart ikke udslag i hans 
skattepolitik (1 Kong 12,4). Han var ikke nogen velgører. Han tugtede 
derimod sit folk med svøber (v. 11). Hans pyntesyge blev begyndel-
sen til hans riges undergang. 

I Mellemeuropa hjælper staten ofte med til, at man ikke ryger ud i 
gæld og også med gældssanering. I Tyskland har regeringen listet 
følgende råd op, for at man kan undgå gældsproblemer:

• Betal faste udgifter først (husleje, el, forsikringer)
• Læg et månedligt budget for udgifter (fx til tøj)
• Betal regninger med det samme (undgå rykkere)
• Hold øje med kontobevægelser
• Undgå brug af kassekredit (høje renter)
• Sørg for en reserve til uforudsete udgifter
• Undgå afdragsordninger og forbrugslån
• Benyt kun sjældent kreditkort
• Undgå impulskøb

”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust“ (Sl 34,19).

TIRSDAG 31. JANUAR 2023
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Kautioner

Hvad råder vismanden enhver til, der bliver bedt om at  
kautionere?

Den gammeltestamentlige samling af ordsprog indeholder erfaret 
livsvisdom fra det gamle Mellemøsten. Mange af disse ordsprog  
er udtryk for slægts- og folkevisdom. Deres anliggende var det vel-
lykkede liv, det livsfremmende sammenhold i slægten og genera- 
tionerne imellem og at værne om de grundlæggende værdier: liv  
og frihed.

Ordsp 6,1-19 beskæftiger sig med fire typer af mennesker: den ufor-
sigtige (1-5), den dovne (6-11), den svigefulde (12-15) og den ondsin-
dede (16-19). Den, der kautionerer, hører til den første kategori. Det 
er uforsigtigt og uklogt at kautionere, for man stiller en sikkerhed 
for en fremtid, man ikke er herre over. Som kautionist er man i hæn-
derne på den, der skylder. For at slippe ud af fælden kan man ikke 
andet end trygle ham og hans familie om at betale tilbage (ifølge 
Arndt Meinhold, Die Sprüche, Zürich 1991, 108f).

Der er sådan set ikke noget galt i at kautionere, det vil sige garan-
tere for, at forpligtelser indfries. Det gør man jo mestendels for sine 
børn eller andre familiemedlemmer. Det kræver bare, at man har 
pengene og i givet fald er villig til at betale og give afkald på dem. 

Man bør under ingen omstændigheder stå inde for andres forbrugs-
lån, hvis man ikke selv har pengene. Dette gælder såvel i forhold til 
egne børn som til menighedsmedlemmer. Selv om motiverne kan 
være nok så ædle, og man ønsker at hjælpe af et godt hjerte, ender 
sagen ofte i strid og splid.

På hvilken måde står Kristus inde for sine efterfølgere, altså også 
for mig?

ONSDAG 1. FEBRUAR 2023
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5 Mos 15,1-5

 Forståelse

 
 

 
 

 
 Anvendelse

 

 

Eftergivelse af gæld

På hvilken måde hjalp Toraens bestemmelser dem, der havde  
stiftet gæld? 

Hvilke fordele henholdsvis ulemper er der ved at eftergive gæld?

I 2 Mos 23,10-11 bliver det påbudt bønderne at lade markerne ligge 
brak hvert syvende år. Hvad der måtte gro frem det år, tilhører 
de fattige. Dette påbud føres i 5 Mos 15 over på forholdet mellem 
debitorer og kreditorer. Fattige mennesker var nødt til at låne til 
mad, da deres forråd ikke rakte til et helt år. Sidste frist for tilbage-
betaling var normalt den kommende høst. Men hvert syvende år 
skulle kravet om tilbagebetaling udsættes, for det var et sabbatår, 
der ikke gav normal høst. Det er ikke helt klart, om der var tale om 
en udsættelse, eller om kravet helt bortfaldt. Neh 10,32 synes at 
bekræfte sidstnævnte ligesom 5 Mos 15,9-11. Skyldnere skulle lettes 
for byrden. Ligesom folket af deres Frelser-Gud fik en ny chance i 
livet, skulle også den enkelte få en ny chance af dem, der var bedre 
stillet.

”Når de faste udgifter og forfaldne regninger gang på gang oversti-
ger den månedlige indkomst, så bliver man forgældet. Hos mange 
mennesker udløser en sådan situation eksistensangst. Angst kan 
virke lammende og endda gøre én syg. Det er derfor særdeles vig-
tigt at vise rettidig omhu og undgå gældsætning“ (Ratgeber Schul-
den abbauen – Schulden vermeiden, Berlin 2012, 10).

Vi kan nok i sidste ende takke Bibelen for, at der i mange lande fin-
des konkursbestemmelser, der åbner mulighed for på den lange 
bane at komme af med sin gæld. Den første hjælp kan fås i kom-
munale eller private rådgivningstilbud. I samarbejde med dem kan 
man få et nyt perspektiv på livet, og man øjner et liv forude – uden 
gæld.

TORSDAG 2. FEBRUAR 2023
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EKSKURS

 Refleksion
 

 
 

 Resumé

 

Egne tanker

Gæld og skyldfølelse

Gæld og skyldfølelse hænger ofte sammen. Skyldfølelse kan både 
være en årsag til og en konsekvens af gæld. Man vælger måske at 
stille en garanti eller låne penge ud, fordi man ellers ville få skyldfø-
lelse – over for børn, venner eller menighedsmedlemmer. Skyldfø-
lelse kan ligeledes opstå, når man netop af de samme grunde afslår 
et ønske. Man kan optage lån for at føle sig mere værdifuld, men får 
så skyldfølelse, fordi man ikke formår at betale gælden tilbage.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skyldfølelse kan gøre én 
manipulerbar, så man kan blive bedre til at passe på sig selv. Det 
kan man blandt andet ved at tale med en udefra kommende. Men 
gæld har ikke noget at gøre med, at man er blevet skyldig over for 
Gud.

Somme tider kan gæld ikke undgås. Visdomslitteraturen i Bibelen 
maner dog til forsigtighed og advarer især mod kautioner. Kommer 
man i nød på grund af gældsætning, er det vigtigt at vide, at der fin-
des muligheder for at håndtere situationen.

FREDAG 3. FEBRUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Under hvilke omstændigheder synes I, det er i orden at stifte 
gæld? 

Hvor går grænsen for jer?

  5 Mos 28,1.2.12
Hvorfor ser nogle kristne en sammenhæng mellem økonomisk 
velstand og Guds velsignelse? 

Hvad taler for, hvad taler imod denne sammenhæng?

  1 Tim 6,6-9
Hvad foranlediger mennesker til at bruge flere penge, end de  
har råd til?

  Ordsp 22,7
Hvilke muligheder ser I for at hjælpe mennesker, der lever i  
fattigdom? 

Hvilken målgruppe føler I jer mest forpligtet overfor? 

Ville det være muligt at understøtte et projekt som menighed?

  Ordsp 6,1-5
Hvilke erfaringer har I gjort med kautioner eller private lån? 

Hvornår er den slags efter jeres mening i orden? 

Hvilken rolle kan skyldfølelse spille her? 

Kunne man i den forbindelse tale om ”ægte“ og ”ikke-ægte“  
skyldfølelse?

DIALOG TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2023
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UGEN 5.-11. FEBRUAR 2023

”For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde 
med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit 
liv?“ (Mark 8,36-37).
 
Jesus beder os om at få det bedste og mest langtrækkende ud af de 
valgmuligheder, som livet byder på.

Nogle mennesker med succes opretter fonde med velgørende for-
mål. De har erkendt, at der udover deres egen succes findes andre 
væsentlige og bæredygtige formål. At skifte prioritet har noget at 
gøre med husholdning – at holde hus med sit liv. Hvad bliver der af 
det, når jeg dør? Hvad er (blevet) vigtig for mig? Hvad fylder jeg min 
tid med?

Vi tager alle beslutninger, der har langtrækkende konsekvenser. 
Nogle gange ser vi os udsat for omstændigheder i vores liv, hvor vi 
er pressede til at tage beslutninger. Vi laver fejl og træffer forkerte 
beslutninger.

Også de mennesker, der beskrives i Bibelen, traf gode og mindre 
gode beslutninger, dog under andre forhold. Men deres beslutnin-
ger indeholder nogle typiske træk, som stadig har betydning for os. 
De oplevede, at Gud rettede på ting, for han er en barmhjertig Gud 
og har en urokkelig vilje til at frelse mennesker.

Søndag Tillid og handling 1 Mos 6,5-22
Mandag At stole på Guds frelsesvilje 1 Mos 12,1-4; Hebr 11,8-13
Tirsdag At tage fremsynede beslutninger 1 Mos 13,10-13; 18,20-33
Onsdag At lære af sine fejl 1 Mos 32,22-32; 49,29-32
Torsdag Tro – på trods af alt Hebr 11,24-29
Fredag Følg mig! Matt 6,19-20

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

6. 6. ugeuge (U-)kloge beslutninger
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SØNDAG 5. FEBRUAR 2023

1 Mos 6,5-22
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 

 Refleksion

47

Tillid og handling

Hvordan adskilte Noa sig fra andre omkring ham?  

Hvilken udfordring i dag kan sammenlignes med den, Noa stod 
overfor?

Forhistorien fortæller, at Israels Gud vil være hele verdens, alle 
menneskers og folkeslags Gud. Han har med skabelsen skabt en 
livsordning og et levested for alle. Men dette dejlige levested øde-
lægges ved menneskeskabt vold. Alligevel opretholder Gud sin rela-
tion til verden. Jorden, der er gennemsyret af vold, må ødelægges, 
men Guds velsignelse står ved magt i reglerne til beskyttelse af livet 
(9,5-6), i udvælgelsen af Noa og pagten med ham. Livet skal og vil 
begynde på ny.

”Noa er netop et klassisk eksempel på troens væsen: Midt i menne-
skeverdenens ubekymrede liv følger han Guds anvisninger om at 
bygge en ark til frelse fra den flod, som jorden blev dømt til at gå 
under i … Noa har troens tillid til, at frelsen står ved magt og hand-
ler efter det“ (ThHk.NT, Der Brief an die Hebräer, Berlin 1988, 228).

Klimaændringerne med deres globale konsekvenser, ødelæggelsen 
af levesteder og livsgrundlag gennem udbytning og vold samt de 
deraf følgende migrationsbevægelser åbner op for en aktuel relate-
ring til historien om Noa: Uansvarlig handlen truer livet i sin helhed. 
Og dog vidner Skriften om, at Gud har sluttet en pagt med Noa og 
hans efterkommere – hele menneskeheden. Den amoralske og for-
tabte verden skal fundamentalt fornys.

Set i lyset af den oplevede virkelighed er det svært tålmodigt at  
udholde denne tro. Men det er netop, hvad tro er. Den kan give  
fortrøstning og mod til i givet fald også at gå imod strømmen. 

Tro er ikke besserwisseri og praler ikke med argumenter, men tro  
er at holde fast i Guds løfter på trods af realiteterne.
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 1 Mos 12,1-4
Hebr 11,8-13

 Forståelse

 

 

 

 

 
 Anvendelse

 

 
 

 Refleksion

 
 

At stole på Guds frelsesvilje

Hvad var udfordringen for Abrahams tillid til Gud?

Guds hengivenhed til Abraham omfatter hele menneskeheden, for 
alle folkeslag skal velsignes i ham. Fortællingen om Abraham med 
dens omfattende beretning om folkeslagene ligger derfor i forlæn-
gelse af forhistorien. De mest betydningsfulde vidnesbyrd om Guds 
hengivenhed til Abraham findes i 1 Mos 12,1-3 og 15,1-6. ”Abram tro-
ede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed“. Bibelsk tro 
tror ikke primært på noget, men på nogen. Mennesket bliver Guds 
retfærdige partner, fordi det stoler på Gud og hans løfte. I kraft af 
den velsignede tro går Abraham en vej, hvis mål han ikke ser, og 
som lader mange spørgsmål ubesvarede. Men han knytter sig til 
den, der har givet løftet. Fællesskabet med Gud bliver hans vigtigste 
gode.

I centrum for troen står ikke vores ufuldkomne erkendelser og urok-
kelige udlægninger. Troen består primært i tilliden til og visheden 
om, at Gud fører sine børn og hele skaberværket gennem dom, død 
og opstandelse til den endelige fred samt det ubestridte og bestan-
dige fællesskab med HAM. At Gud har givet sig hen til denne verden 
i Kristus, er troens sande fundament, som ikke kan ødelægges af 
noget.

Er min tro mere optaget af læresætninger og tolkninger end af tillid 
til den, der har givet løftet om frelsen?

MANDAG 6. FEBRUAR 2023
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1 Mos 13,10-13; 
18,20-33
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At tage fremsynede beslutninger

Hvor viser det sig, at Lot tog en forkert beslutning? 

Hvad er forskellen på Lots og Abrahams grundholdning?

Abrahams og Lots familier vandrede omkring som nomader med 
deres hjorde. Hvor hurtigt de kom frem, var afhængig af græsgan-
genes frugtbarhed og de fastboendes billigelse. Disse profiterede af 
dyrenes gødning, men frygtede også den fuldstændige afgræsning. 
Kom der flere nomadegrupper på samme tid, kunne striden om 
græsgange og vandingssteder næppe undgås.

Abraham ønskede at bilægge deres indbyrdes strid. Selvom han er 
den ældste, lader han Lot vælge sit område først. Fra en høj, der by-
der på et godt overblik, vælger Lot den frugtbare slette ved Jordan-
floden. Han tager, hvad han synes, der er bedst for ham. Men med 
denne beslutning vælger han store problemer og tab af alt gods. 
Abraham derimod ser længere frem og holder sig tillidsfuldt tilbage. 
Han har lært af sine fejl og lægger sin hånd igen i Guds hånd. Igen 
modtager han løftet om, at dette land engang vil tilhøre hans efter-
kommere (14,1ff).

Ved nogle beslutninger fristes man til at leve i nuet og beslutte ud 
fra det – og ingen indvendinger imod øjeblikkets lykke! Det er vigtigt 
bevidst at leve i nuet. Lige så vigtigt er det at være fremsynet og 
afveje konsekvenserne fx ved kontrakter og i relationer. Da ingen 
kender fremtiden til fulde, træffer vi derfor også beslutninger, som 
vi senere fortryder. I sidste ende er det afgørende, om vi holder os 
til Gud.

”Håb betyder at tro og have tillid til, at der er mere, at der vil ske 
mere, at der er mere beredt for os, end vi i øjeblikket aner og ønsker 
og har fantasi til“ (Hannelore Frank, tysk forfatter).

TIRSDAG 7. FEBRUAR 2023
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1 Mos 32,22-32; 
49,29-32
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At lære af sine fejl

Hvordan forberedte Jakob sig på mødet med Esau?

Hvorfor er det gavnligt at vedkende sig personlig skyld?
 

Før Jakob vender hjem og skal møde Esau konfronteres han med sin 
gamle skyld. Guds budbringere, som han møder her (32,2), minder 
ham om drømmen under flugten ved Betel og hans bedrag.

Om natten træder Gud i den forurettede broders sted og stiller sig 
i vejen for ham. Han giver Jakob anledning til at vedkende sig sin 
skyld for at blive fri til at leve et nyt liv.

Fortvivlet kæmper Jakob for at komme hjem og for at få fornyet 
løftet om velsignelsen. Han ved, hvem han har med at gøre. Da hof-
teskålen ”gik af led“, bør man tænke på en forstuvning af leddet. Et 
slag, der får ledkuglen og -kapslen for en kort stund til at forskyde 
sig mod hinanden, forårsager betydelig skade på leddet, smerter og 
indskrænket bevægelsesevne.

Jakob halter. Det vil minde ham om: Jeg har mødt Gud, har i nåde set 
Guds ansigt og kan derfor leve videre. Nu er vejen fri. Daggryet blev 
forbundet med frelsen (Sl 46,6).

Det er svært at vedkende sig sin egen skyld. For mennesker i politik 
og samfund, der er sig deres magt bevidst, er det nærmest umuligt 
på grund af deres image. Hvor befriende er det ikke, når nogen har 
modet til at sætte ord på deres svigt. Mange belønner det med for-
ståelse og respekt. Fremtiden står åben for den, der vedkender sig 
svigt eller skyld.

”Jeg vil gerne være, som Gud vil have mig, fordi han behandler mig, 
som om jeg allerede var det“ (Hannelore Frank, tysk forfatter).

ONSDAG 8. FEBRUAR 2023
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Hebr 11,24-29
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Tro – på trods af alt

Hvilken motivation ser forfatteren til Hebræerbrevet for mange 
af Moses' beslutninger? 

Hvordan håndterer jeg uoverensstemmelsen mellem løfte og  
virkelighed?

Når udfordrende situationer står for døren, drejer det sig ”om troen 
som vished, om Guds usynlige magt og om at stole på løftet set i 
lyset af en virkelighedsoplevelse, der modsiger dette … somme tider 
i situationer med absurd håbløshed“ (ThHk.NT, Der Brief an die He-
bräer, Berlin 1988, 235).

Moses’ forældre modsætter sig Faraos befaling. I Midjan må Moses 
vente i årtier på, at timen for Guds udfrielse af sit folk er kommet, 
selv om den syntes nært forestående. Han leder sit folk, der er 
trængt af de egyptiske tropper, til havets vigende vande.

Hebræerbrevets bemærkninger om Moses’ tro har læsernes situa-
tion for øje. De lider under den fjendtlige foragt fra deres medmen-
nesker, der ikke synes om deres kristne fremmedartede adfærd. De 
udelukkes fra det sociale liv, og nogle gange mister de også deres 
ejendele. De opmuntres til at se på den guddommelige belønning til 
sidst.

Hebræerbrevet er et eksempel på de bibelske bøger, hvis forfattere 
på grund af den smertelige uoverensstemmelse mellem løfte og vir-
kelighed enten ønskede at styrke deres trosfæller (NT) eller selv led 
under denne modsætning ( Job, Salmerne, Prædikeren).

Set i lyset af den vedvarende brutalitet i verden med den deraf føl-
gende nød, som uskyldigt lidende mennesker oplever, ser det ud 
som om, der ikke er plads til en medlidende Gud. Det er den samme 
udfordring som på Bibelens tid: Tro, selv om alt taler imod det.

”Tro uden tvivl er en død tro“ (Miguel de Unamuno, spansk forfatter, 
dramatiker og filosof).

TORSDAG 9. FEBRUAR 2023
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Matt 6,19-20
 

 Anvendelse
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Egne tanker

Følg mig!

I hvilken sammenhæng fortæller Jesus os, at vi skal samle skatte 
i himlen?

Jesus inviterer dig til at følge efter, fordi ...

… den, der følger Jesus, har et varigt mål, som ikke kan tabes, nemlig 
evigt liv.

… den, der hengiver sig til en opgave eller til andre mennesker for at 
være med til at forme verden til alles bedste, fører et helligt liv i 
Jesu navn.

… den, der følger Jesus, kan opleve tilgivelse, bede om den og selv 
tilgive. Sådan stifter man fred.

… den, der følger Jesus, opmuntres af ham til stole fast på Guds vilje 
til at frelse, selv når alt taler imod det.

… den, der følger Jesus, kan betragte sit liv som en gave og nyde alt 
det smukke uden dårlig samvittighed.

Det er ikke altid nemt at holde sig målet for øje. Jesus ønsker at 
hjælpe os med at træffe kloge beslutninger, så vi til sidst kan nå 
frem til målet.

FREDAG 10. FEBRUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Har der været situationer i jeres liv, hvor I besluttede at  
genoverveje jeres værdier og prioriteter? 

Hvilken rolle spillede jeres tro i denne proces?

  Hebr 11,8-13
Hvad gør indtryk på jer, når I ser på Abrahams tro?

  1 Mos 32,24-30
Jakob må vedkende sig sin skyld, da han krydser Jabbokfloden, 
og bliver velsignet for det. Hvilke erfaringer har I haft med at ind-
rømme fortidens fejl?

  Hebr 11,24-29
Moses oplevede situationer med ”absurd håbløshed“ (se torsdag). 
Nogle af modtagerne af Brevet til Hebræerne havde det på samme 
måde. 

Hvad betyder det for jer, at mange bøger i Bibelen er et resultat af 
eller afspejler uoverensstemmelsen mellem løfte og virkelighed?

  Matt 6,19-20
Hvad rører jer ved tanken om ”skatte i himlen“? 
Hvad menes der med det, og hvordan kan vi ”samle“ dem?

Hvilke skatte på jorden burde alligevel være vigtige for os?

DIALOG TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2023
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UGEN 12.-18. FEBRUAR 2023

”Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.  
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud“ (Matt 5,7-8).

Jesus identificerer sig med de ”mindste“. Den, der hjælper disse 
mennesker, går i Jesu fodspor.

I sin tale om de sidste tider sammenlignede Jesus verdensdommen 
med hyrden, der skiller fårene fra bukkene (Matt 25,31-46). Til den 
tid vil der kun være to grupper af mennesker: Der er dem, der hjalp 
de ”mindste“ i deres nød og er overrasket over, at kongen siger, de 
har hjulpet ham. Menneskene i den anden gruppe gjorde forskel på 
kongen og de nødlidende og aner ikke, hvor ofte de uden at ænse 
det gik lige forbi kongen ”i skikkelse af de fattige og lidende“ (Ellen 
White, Jesu liv, DB 2013, s. 561).

På Bibelens tid var de ”mindste“ de fremmede, enkerne og de 
faderløse (5 Mos 24,19-21). Nu om stunder er det de hjemløse, 
flygtningene og mennesker i udsatte situationer, der hører til de 
svageste i samfundet. At hjælpe de mindste, er ikke en ”velkommen 
anledning“, men et udtryk for Guds kærlighed til menneskene. Men 
hvordan kan – henholdsvis bør – dette ske?

Søndag Barmhjertigt Luk 4,16-21; Es 61,1-2
Mandag Retfærdigt 2 Mos 22,20-23; 5 Mos 15,11
Tirsdag Tillidsfuldt Matt 19,16-26; Mark 10,15
Onsdag Oprigtigt Luk 19,1-10
Torsdag Proaktivt Job 1,8-11; 29,12-16
Fredag Ligesom Jesus 2 Kor 8,9; 9,6-8

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge De mindste af hans 
brødre
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SØNDAG 12. FEBRUAR 2023

Luk 4,16-21 
Es 61,1-2
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Barmhjertigt

Hvilken forskel gør det, om man tager Esajas’ ord bogstaveligt  
eller opfatter dem billedligt? 

Hvilken måde at forstå dem på er mest sandsynlig set ud fra Jesu 
liv og virke?

Jøderne forventede en Messias-konge, som skulle befri dem fra det 
romerske fremmedherredømme. Jesu disciple regnede heller ikke 
med en Messias, der ville tage sig af de fattige og nødlidende og 
selv ville være fattig og påtage sig lidelse (Luk 24,21). Fattigdom og 
lidelse opfattedes stadig som Guds straf for synd ( Joh 9,1-2).

Jesus skabte især relationer til de mennesker, der var marginali-
serede i samfundet. Derved møntede han Esajas’ ord på sig selv. 
Messias-kongen skulle først og fremmest pleje barmhjertig omgang 
med fattige, fanger, blinde og undertrykte og genoprette retfærdig-
hed (sml. Sl 72,1-4).

Deltagelse i bibelstudium og gudstjeneste kan komme til kun at 
dreje sig om at forstå sandheder og give udtryk for fromme følel-
ser – som om Jesus kun talte om åndelig fattigdom, blindhed eller 
syndens trældom. Han udråbte også et nådeår fra Herren, der skulle 
reetablere den samfundsmæssige sameksistens, blandt andet ved 
at genoprette oprindelige ejerforhold. 

Jesus ønsker ikke blot at befri os fra personlig skyld, men også vej-
lede os til en ny livsstil, der påvirker det sociale liv. Der, hvor man 
yder nødlidende aktiv hjælp, er der tale om ”en ren og ægte guds-
dyrkelse“ ( Jak 1,27).

”Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det 
daglige brød, og en af jer så siger til dem: ‘Gå bort med fred, sørg for 
at klæde jer varmt på og spise godt’, men ikke giver dem, hvad lege-
met har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen: i 
sig selv, uden gerninger, er den død“ ( Jak 2,15-17).
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 2 Mos 22,20-23
5 Mos 15,11

 Forståelse
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Retfærdigt

På hvilken måde går teksten i 5 Mos længere end den i 2 Mos? 

”Luk din hånd op…“ – Hvordan kan det praktiseres?

Da Gud gav buddene, gav han også folket love, der skulle beskytte 
de nødlidende mod udnyttelse og undertrykkelse. Israelitterne 
skulle ikke byde nogen fremmed det samme, som de selv havde er-
faret, da de var fremmede i Egypten (2 Mos 22,20; 23,9; sml. 3 Mos 
19,34; 5 Mos 10,19). Gud viser sig som forsvarer for de fremmede, 
enkerne og de faderløse og understreger, hvor hurtigt forholdene 
kan ændre sig og endda slå om i det modsatte.

Hvor det i 2 Mos er forbudt at undertrykke andre, formaner 5 Mos 
den næste generation til at lukke hånden op for de nødlidende. 
Første skridt i retning af at gøre godt er at undlade at gøre ondt. 
At stedordet din direkte eller indirekte anvendes fire gange (lands-
mand, trængende fattige, land), forpligter lovens hørere til at indgå i 
en relation med disse svage i samfundet.

Viljen til at hjælpe mennesker i nød kan somme tider være forbun-
det med blandede følelser: Vi kan være bekymrede for, at vores 
generøsitet vil blive udnyttet, eller vi kan være bange for, at den kan 
medføre misundelse og jalousi hos nogle, der måske føler sig forfor-
delt. Når hjælpeorganisationer tager over, slipper vi for ansvar.

Men Guds bud er møntet på os i forhold til vores medmennesker. 
Selvom vi ikke kan forandre hele verden, kan vores hjælp forandre 
hele verden for det enkelte menneske. Og der, hvor der opstår en 
personlig relation, vil virkningen være desto større. 

Hvordan kan der opnås social retfærdighed på trods af ulige  
fordeling af goderne?

MANDAG 13. FEBRUAR 2023
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 Matt 19,16-26
Mark 10,15
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Tillidsfuldt

På hvilket punkt rammer Jesus den unge mands ”smertegrænse“? 

Hvad giver dig sikkerhed, hvad det evige liv angår?

Beretningen om Jesu møde med den rige unge mand findes i alle tre 
synoptiske evangelier. Matthæus lægger vægt på hans bestræbelser 
på at gøre alting rigtigt (Matt 19,20). Markus viser, hvordan Jesus 
forholder sig til ham (Mark 10,21). Lukas peger på mandens position 
i samfundet (Luk 18,18).

Den unge mand kan ikke leve op til Jesu krav om at sælge alt og give 
det til de fattige. Selv disciplene bliver forskrækket over denne høje 
forventning. Jesus udfordrer deres syn på dette, idet han tager det 
evige liv ud af menneskets hånd og lægger det i Guds hænder: ”For 
mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt“ (v. 26).

Jesus udfordrer den unge mand til at slippe den materielle tryghed 
og stole på ham, ligesom disciplene gjorde. Men han manglede be-
slutsomhed og mod til at gøre det.

Gud indbyder alle mennesker til at tage imod gaver fra ham og stole 
på ham som et barn. For at styrke tillid, må man vove noget. Man 
må vove troens spring og slippe det trygge. Det være sig i forhold 
til materielle goder, men også hvad angår relationer, planer, vaner, 
prestige, kontrakter m.m. Jesus lover en anden tryghed, når han si-
ger: ”Følg mig!“ Kontrol er godt, tillid er bedre!

TIRSDAG 14. FEBRUAR 2023
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Luk 19,1-10
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Oprigtigt

Hvad får Zakæus til at afgive dette gavmilde løfte? 

Hvad er det, der gør en gave værdifuld?

Zakæus blev foragtet af sine egne landsmænd, fordi han som over-
tolder gik for at være romernes håndlanger. Han var desuden lille af 
vækst og havde et dårligt ry, fordi han plukkede folk for penge (v. 8). 
Jesus så op på ham og viste ham anerkendelse.

Zakæus var – til forskel fra den rige unge mand – ikke blot optaget 
af at ”gøre det rigtige“. Han ønskede at lære Jesus at kende (v. 3). 
”Zakæus var blevet overvældet, forbløffet og målløs over Kristi kær-
lighed og over, at han nedlod sig til at have med ham at gøre, som 
var så uværdig“ (Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 481). I modsætning 
til den rige unge mand fik Zakæus selv den tanke, at han burde dele 
sin rigdom. Jesus bringer frelsen til Zakæus’ hus.

”Vores frelsers hjerte røres af medynk med de fattigste og dårligst 
stillede ... Han har anbragt dem imellem os for at kalde den samme 
kærlighed til live i vores hjerter, som han selv nærer“ (Ellen White, 
Patriarker og profeter, DB 1962, s. 276). Hvis kærligheden mangler, 
mister gaven værdi (1 Kor 13,3). Dette skal ikke lægge pres på os, 
tværtimod. Også en lille gave har stor værdi, når den kommer fra 
hjertet – større end en stor gave, der gives af pligt eller på grund af 
dårlig samvittighed, eller fordi den kan trækkes fra i skat. Hvis man 
ikke giver af et oprigtigt hjerte, er det bedre slet ikke at give (sml. 
ApG 5,3-4), for ”Gud elsker en glad giver“ (2 Kor 9,7).

”Kristus vil ikke spørge os om, hvor meget vi har ydet, men hvor stor 
kærlighed vi har lagt i det“ (Mother Teresa). 

ONSDAG 15. FEBRUAR 2023



59

 Job 1,8-11;
29,12-16

 Forståelse
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Proaktivt

Hvori viser Jobs retskaffenhed og ærlighed sig? 

Hvordan hænger velstand og ansvar sammen?

Gud selv giver Job et imponerende skudsmål. Han kender sin tjeners 
oprigtige hjerte og er overbevist om, at han ikke vil fornægte Gud, 
selv om hans ejendom tages fra ham. Og Guds mening står stadig 
ved magt, efter at Job er blevet ramt af alle katastroferne (2,3).

I sit forsøg på at forstå situationen beskriver Job, hvordan han hele 
sit liv har bestræbt sig på at gøre det gode og undgå det onde. Han 
reagerede ikke kun, når mennesker opsøgte ham i deres nød. Han 
udnyttede også aktivt muligheder for at hjælpe nødlidende. Det var 
en selvfølgelig ting for ham at være der for andre. Det er kendeteg-
nende for Job (1,8).

I vores samfund bliver det mere og mere almindeligt at give feed-
back vedrørende ”kundeservice“. Mange mennesker lader deres 
valg afhænge af andres vurderinger på fx Trustpilot. Det kan føre til 
en passiv og krævende indstilling. ”De andre“ er ansvarlige for mit 
ve og vel. Den, der indtager en sådan (offer)rolle, vil næppe gøre no-
get for at forandre en situation eller hjælpe nødlidende. ”Vent ikke, 
til de gør jer opmærksomme på deres trang. Gør ligesom Job“ (Ellen 
White, Vejledning for Menigheden, DB, Bind II, s. 36). Uanset hvem der 
er ansvarlig – så er jeg det også.

”Hvem er min næste?“ spurgte den skriftlærde. Jesus svarer: ”Vær 
du næsten!“

TORSDAG 16. FEBRUAR 2023
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2 Kor 8,9; 9,6-8
 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 Resumé

Egne tanker

Som Jesus

Hvilken rigdom findes hos Jesus? 

Hvorfor er det bedre at give end at modtage? 

Guds opfordring til at hjælpe fattige og nødlidende er et udtryk for 
hans kærlighed til verden. Han har selv ”solgt“ (givet) alt, hvad han 
havde (sig selv) for at give ”pengene“ (frelsen) til de ”fattige“ (syn-
derne). At give betyder at handle som Jesus.

”Vi er alle sammen celler i menneskehedens store organisme, og 
alt det, vi gør for at hjælpe andre, vil blive til velsignelse for os selv. 
... De fattige er ikke mere afhængige af de rige, end de rige er af de 
fattige. ... Gud giver menneskene forskellige kår for at prøve dem og 
udvikle deres karakter“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, DB 1962, 
s. 275-276).

”Der ville altid være nogle, som appellerede til deres sympati, god-
hed og velvilje“ (ibid. s. 273).

Ulige livsbetingelser udfordrer os til at støtte hinanden og på den 
måde følge Jesus.

FREDAG 17. FEBRUAR 2023



61

 

1

2

3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

”‘Man kan ikke hjælpe alle’, siger den smålige og hjælper ingen“  
(M. von Ebner-Eschenbach). 

Hvilken bekymring gives der her udtryk for? 

Hvordan kunne et alternativ lyde?

  Luk 4,16-21
Hvilket aspekt ved Jesu udsendelse taler mest til jer? 

Hvordan får troen på Jesus indflydelse på det sociale liv?

  5 Mos 15,11
Hvorfor nævnes i sammenhæng med ”trængende“ og ”fattige“ 
også ”landsmænd“? 

Teksten taler om ”dit land“. Hvad betyder dette bud i forhold til 
vores globaliserede verden?

  2 Kor 9,6-8
Lægger disse ord fra Paulus et pres, eller frigør de noget? 

Hvordan har I oplevet princippet i vers 6?

  Matt 19,16-22.25-26
Hvad er evangeliet i Jesu ord? 

Hvilke ”sikkerheder“ står i vejen for, at jeg sætter min lid til Gud?

DIALOG TIL SABBATTEN 18. FEBRUAR 2023
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UGEN 19.-25. FEBRUAR 2023

”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for  
mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. 
Tjen Kristus, vor Herre“ (Kol 3,23-24).

Med Guds hjælp kan vi leve et liv med succes.

Den, der i litteraturen, på nettet eller de sociale medier undersøger, 
hvordan man kan få succes i livet, vil på et eller andet tidspunkt 
læse om udtrykket mindset. Det kan oversættes med tænkning, 
indstilling, syn på livet, holdning eller livsfilosofi. Får jeg succes, hvis 
jeg har den rette indstilling? Hvis jeg opfatter glasset som halv fyldt i 
stedet for halv tomt? Er det vejen til succes bare at tilpasse sig?

Men hvad menes der egentligt med ”succes“? En godt spækket 
bankkonto? En lykkelig familie? Et udfordrende job? Varig lykke? 
Urokkelig tro? Alt dette eller…? Og hvad så, når succesen udebliver? 
Når omstændighederne, skæbnen, oplevet uret, eller egne svigt 
forhindrer, at man når sine mål? Er succes kun for dem med toppræ-
stationer? Hvad bliver der af dem, der ikke lige befinder sig på solsi-
den af livet? Gælder hovedtanken ovenfor også dem?

Søndag Succesens grundlag Præd 11,9 til 12,8
Mandag Arbejde som opskrift for succes 1 Mos 2,15
Tirsdag Succes i menighedstjenesten 1 Tim 5,1-16
Onsdag Josef – lykkens mand 1 Mos 39,1-6
Torsdag Tillid til Gud og succes Ordsp 3,1-8
Fredag Succes som Guds tjener Kol 3,23-24

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

8. 8. ugeuge Veje til succes
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SØNDAG 19. FEBRUAR 2023

Præd 11,9 til 12,8
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Succesens grundlag

Hvordan vurderer Prædikeren de ældres leveår sammenlignet 
med ungdomsårene?

Er du enig med ham i det? 

På dette sted i bogen bliver det klart, at Prædikeren er en ældre 
mand, der ser tilbage på sit liv. ”Prædikerens status ser ved første 
syn negativ og nedtrykt ud. Men i sidste ende vil han vise, at kun 
Gud kender alle tings mening. I stedet for at formaste sig til at kende 
løsningen på alle livets gåder, bør mennesket i ærefrygt anerkende 
Guds beslutninger og fyldt med tillid og glæde nyde, hvad Gud har 
tildelt det … Prædikeren ser kun to muligheder, der lader mennesket 
finde sin ’del’ og dermed dets plads i Guds værk: ærefrygt for Gud 
(3,14; 5,6; 7,18) og glæden ved livets goder (2,10; 3,1-3.22; 5,17; 9,9)“ 
(SEB 802).

Teksten tilbyder ingen billige opskrifter på succes og taler heller 
ikke om ”succes“ som sådan. Og dog er den en del af en visdomsbog 
med mange afprøvede råd som for eksempel: ”Husk på din skaber i 
ungdommens dage“ (12,1). Derfor er det vigtigt, at forældre også vi-
ser deres yngste børn en livsholdning, der sætter Gud i centrum. De 
bliver således vidner til, at et liv med Gud giver mening, og at vi bør 
takke Gud for de succeser, vi oplever.

”Uddannelse er det mægtigste våben, man kan bruge til at forandre 
verden“ (Nelson Mandela).
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 1 Mos 2,15

 
 Forståelse
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Arbejde som opskrift for succes

Hvilken relation, Skaber og skabning imellem, vidner denne  
opgave om?

Hvordan ”dyrker og vogter“ jeg den verden, Gud har skabt, til  
daglig?

Edens Have er ikke kun en forlystelsespark og et slaraffenland. 
Den er på samme tid en arbejdsplads for mennesket, hvor ordet 
”arbejde“ ikke har nogen negativ bismag, men giver løfte om vel-
signelse og succes. ”Haven tilhører Jahve, men menneskene har 
privilegiet som herskere og fået ansvar for at passe på haven under 
den guddommelige autoritet/ledelse“ (Sandra L. Richter, Stewards of 
Eden, Downers Grove, IL 2020, 11).

For nogle findes i arbejdet velsignelse, mening og selvrealisering. 
Andre derimod ser den som forbandelse, belastning og hård kamp 
for overlevelse. Er jeg tilfreds med mit arbejde? Giver jeg noget af 
mig selv, som svarer til mine værdier? Har jeg ved siden af mit ar-
bejde tid til familie, venner og hobbies? Det kan hjælpe os i vores ar-
bejdssituation at finde tilfredsstillende svar på disse spørgsmål. Det 
kan medvirke til at sænke vores stresstærskel og føre til en sund ba-
lance af vores såkaldte ”work-life-balance“. Dette link leder til et pro-
gram, der kan udregne, hvor afbalanceret ens liv ser ud med hensyn 
til arbejde og fritid: chanty.com/worklife-balance-calculator

I årene efter 2010 var identitet gennem arbejdet og brug af egne 
kompetencer i jobbet højt prioriteret. Ifølge den 18. Shell-undersø-
gelse fra 2019 blandt unge synes denne trend dog at ændre sig. I 
den senere tid bliver familien og sociale relationer, hvor samtalen 
om værdier er det væsentligste, opprioriteret. Når der søges ar-
bejde, ønsker man at finde en sikker arbejdsplads, og man vil have 
nok fritid ved siden af arbejdet.
 
Hvordan ser min ”work-life-balance“ ud?

MANDAG 20. FEBRUAR 2023

https://www.chanty.com/worklife-balance-calculator
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 1 Tim 5,1-16
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 Refleksion

 

 

Succes i menighedstjenesten

Hvad forventer Paulus af enkerne? 
 
Hvilket ansvar har menigheden over for dem?

I hvilket omfang gælder formaningerne stadig?
 
I de menigheder, som Paulus henvender sig til, fandtes enker, der 
ikke længere havde pårørende – ”enker, som virkelig er alene“ (v. 3) 
og enker, der havde pårørende, som kunne forsørge dem. Menig-
heden skulle især tage sig af den første gruppe. Også hedninger tog 
sig af de fattige enker. Hvor meget mere skulle de troende så ikke 
gøre det for at være gode forbilleder i samfundet.

Succes kan defineres forskelligt. Når man selv har det godt, kan man 
godt beskrive det som succes for sig selv. Men er succesen ikke me-
get større, når hele samfundet og især de nødlidende har det godt?

Under corona’en har man fået øjnene op for arbejdspladser, som er 
uundværlige for samfundet: sundheds-, syge-, og ældrepleje, pæda-
gog-, social- og lærerarbejde, fødevarehandelen, politikorpset m.fl. 
Det er ikke lige de erhverv, der falder en ind, når man tænker på en 
succesfuld og lukrativ karriere. Hvor solidarisk et samfund er, og 
hvor godt man fungerer sammen, kan aflæses af den værdi disse ar-
bejdspladser tillægges og den aflønning, der gives for dette arbejde.

Timotheus skriver med hensyn til børnenes omsorgsforpligtelse 
for de uforsørgede enker under andre samfundsmæssige forhold. 
Og alligevel taler han om noget fundamentalt vigtigt: retfærdighed 
generationerne imellem. Hvordan den kan praktiseres i familien, er 
afhængig af de pårørendes muligheder.

Kan jeg tale åbent med mine forældre hhv. børn om dette emne?

TIRSDAG 21. FEBRUAR 2023
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 1 Mos 39,1-6
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Josef – lykkens mand

Hvilket aspekt gentages flere gange i dette skriftsted?

Hvem eller hvilke omstændigheder kan jeg takke for min(e)  
succes(er)?

Josef havde det store held, at han blev solgt til faraos hofmand, 
hvor han formodentlig ikke havde fysisk tungt arbejde at udføre. 
Han gjorde ”karriere“ i Potifars hus. ”Ligesom Potifar er ’ish mitsri, 
den egyptiske mand’ (39, 1), så er Josef ’ish matsliakh, lykkens mand’ 
(39,2). Succes er blevet hans identitet. Dette udtrykkes tydeligt 
ved ordet lykke (39,2-3), men antydes også klart ved iagttagelsen 
af, at Gud var med ham (39,3) og velsignede ham (39,3.5). Denne 
understregning af omfanget af hans succes/velsignelse udtrykkes 
ved gentagelsen af ordet ’alt’ (hebr. kol), som dukker op fem gange i 
dette afsnit (39,3–4.5[2x].6)“ (SDAIBC, Genesis, 429).

Hvad Potifar helt præcis havde set i denne unge træl, siger teksten 
intet om. Men det er nok sikkert, at hans ubestikkelighed og hans 
karakters integritet var medvirkende hertil. Det har nok spillet en 
væsentlig rolle, at Josef var engageret og gav sig i kast med den nye 
og ufrivillige situation.
 
Skriften indeholder bud, råd og henvisninger til et succesfyldt liv. 
Derudover findes i den talrige eksempler, som kan lære os, hvordan 
livet kan lykkes, og hvordan det kan mislykkes. I Josefs tilfælde kan 
man se, at der også selv i begrænsede råderum findes muligheder 
for at opnå noget, der kan være til velsignelse for andre. Vi kan be-
vares fra selvmedlidenhed og resignation og få mod og tillid i tilgift 
ved at stole på Gud og hans gode hensigter med os.

ONSDAG 22. FEBRUAR 2023
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Ordsp 3,1-8
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 Refleksion

Tillid til Gud og succes

Hvor går grænsen for forstanden og min egen visdom?

Står min forstand somme tider i vejen for tilliden til Gud?

”Vers 5 beskriver klart, at visdom ikke i første omgang er en sag for 
forstanden, men har at gøre med gudsfrygt. Gudsfrygt viser sig 
i den udelte tillid til Gud (v. 5-6) og ydmyghed for ham (v. 7)“ (SEB 
772).

Livserfaringen, der er samlet over generationer, sammenfattes af 
visdomslæreren i korte fyndige sætninger: Kundskab begynder med 
ærefrygt for Gud (1,7). Forudsætningen for et succesfyldt liv er at 
tage Gud alvorlig og holde sig til hans leveregler (Præd 12,13). Den, 
der giver agt på Guds anvisninger, vil opleve en rig velsignelse, og 
den, der af hele hjertet stoler på Gud, kan også regne med andres 
anerkendelse og velvilje (v. 4).

Det ser tit ud til, at egoisme og hensynsløshed er en bedre opskrift 
på succes. Når det gælder politik, økonomi eller andre af samfun-
dets områder, viser det sig ofte, at den der er er fast besluttet på 
at gennemtrumfe sine interesser med alle midler, opnår mere end 
de, der holder sig til, hvad der er ret og rimeligt. Prædikeren kender 
også til denne livsrealitet. Talemåden, at ”det går godt for dem, der 
tager Gud alvorligt,“ kommenterer han med: ”Det er meningsløst 
[tomhed]“ (Præd 8,12-14 GNB).

På trods af al frustration over livets uretfærdigheder skal vi ikke give 
op, men koncentrere os om de positive erfaringer, som vi har gjort, 
og mål, som vi har sat os.

”Tilliden ligger dybere end forstanden, og egentlig udspringer den 
af kærligheden“ (Wilhelm M.L. de Wette, 1780-1849, tysk teolog og 
bibelforsker).

TORSDAG 23. FEBRUAR 2023
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Kol 3,23-24
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 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Succes som Guds tjener

Hvad vil det sige at gøre slavearbejdet ”af hjertet“?

Hvilken løn får de, der forstår at gøre deres arbejde som tjeneste 
for Kristus?

Vi er ikke slaver, som Paulus giver anvisninger, men vi er forvaltere 
og Guds stedfortrædere i verden.

”Det, som ligger til grund for uangribelighed i forretningsanliggen-
der og for, at disse virkelig kan lykkes, er erkendelsen af, at Gud ejer 
alt. Som alverdens Skaber er han den oprindelige ejer. Vi er hans 
forvaltere. Alt, hvad vi ejer, er blevet os betroet af ham, for at vi skal 
bruge det efter hans anvisning“ (Ellen White, Uddannelse, DB, 138).

”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for menne-
sker“ (Kol 3,23).

Gud har sat os ind i denne verden som forvaltere og medskabere. I 
tillid til ham kan vi på trods ugunstige forhold få succes i livet.

FREDAG 24. FEBRUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Hvad har hidtil været jeres største succes? 
Hvad har været årsagen til den?

  1 Mos 2,15
Hvor gode har vi mennesker været til at opfylde vores opgave,  
som vi fik i skabelsen?

Hvori ser I jeres opgave med hensyn til at ”dyrke og vogte“  
skaberværket?

  1 Tim 5,1-16
Hvad kan vi lære af dette afsnit i dag? 

Hvor ser I behov for handling?

  1 Mos 39,1-6
Hvad er årsagen til Josefs succes? 
Hvilke faktorer bidrog til den?

Hvilken indflydelse har omstændigheder, mennesker, Gud osv.  
på livets succeser?

  Kol 3,23-24
Hvilken ”opskrift på succes“ ligger der i disse vers?

Hvad forstår I ved succes efter denne samtale?

DIALOG TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2023
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”Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes 
liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod“  
(Luk 12,15).

Grådighed er en måde at søge lykken på, som både skader en selv, 
relationen til medmennesket og til Gud. 

Grådighed fordømmes i mange kulturer og medfører også straf i 
sagn, eventyr og religioner. I græsk mytologi fortælles der om den 
frygiske kong Midas, at han efter sigende bad Dionysos om, at alt, 
hvad han rørte ved, måtte blive til guld. Ønsket medførte den for-
bandelse, at Midas måtte sulte ihjel, fordi også hans mad blev til 
guld. 

I tragikomedien Den gamle dame besøger byen af Friedrich Dürren-
matt stiller en stenrig dame beboerne i sin landsby en milliard i ud-
sigt, hvis de vil myrde den mand, der engang gjorde hende gravid. 
Folk er forargede, men deres moral smuldrer efterhånden.

Grådighed er ikke blot et spørgsmål om penge. Det 10. bud omfatter 
materielle goder, mennesker, relationer, ja simpelt hen alt det, som 
din næste har (2 Mos 20,17).

Søndag Jesus og griskhed Luk 12,13-15
Mandag Paulus og griskhed Ef 5,5; Kol 3,5
Tirsdag Akan Jos 7
Onsdag Judas Joh 12,1-8
Torsdag Ananias og Safira ApG 5,1-11
Fredag Paulus og lønnen 1 Tim 6,6-12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Advarsel imod grådighed
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Luk 12,13-15
 

 Forståelse
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Jesus og griskhed

Hvorfor nægter Jesus at hjælpe i arvesager? 

Hvis livet ikke afhænger af, ”hvad mennesket ejer“, hvad handler 
det så om?

Arvestridigheder opstår ofte, når en af arvingerne føler sig forfor-
delt, eller en af dem med alle midler forsøger at rane så meget som 
muligt til sig. 

Jesu giver et todelt svar. I forhold til sin egen person erklærer han, 
at det, han bliver bedt om, ikke er hans opgave. I forhold til den, der 
henvender sig, advarer han imod griskhed. Da Jesu rolle ikke er at 
mægle eller dømme i denne sag, bør hans advarsel ikke opfattes 
som en mæglende udtalelse, som kunne opfattes som en opfor-
dring til at afstå fra noget, man retteligen har krav på. Jesus peger 
på den indre holdning til penge: Hvis man søger en konstruktiv 
løsning, udvides horisonten. Hvis man derimod modarbejder, bliver 
man blind for løsningen.

Begrebet griskhed/grådighed udtrykker en sygelig form for afhæn-
gighed og betegner en overdreven stræben efter ejendom. ”Det, 
som den grådige har, det beholder han. Han er nærig med det, han 
har erhvervet sig, med følelser, varme og forståelse. Han er hen-
synsløs og sætter alt ind på at nå sit mål – også sig selv. Den griske 
er aldrig tilfreds. Grådighed sprænger rammerne for almindelig, 
sund stræben efter ejendom og har ingen rationel begrundelse. 
Derfor er den også så vanskelig at helbrede“ (Pater Zoche, Die sieben 
Todsünden unserer Zeit, Berlin 2008, 151). 
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Kol 3,5
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Paulus og griskhed

Hvordan kan ”det jordiske“ i os ”dø“? 

Hvorfor er griskhed et væsentligt svigt?

Det er vanskeligt at fordøje det, som Paulus skriver: Griskhed næv-
nes på linje med umoralsk adfærd og et hensynsløst liv styret af ly-
ster. I sine breve til menighederne i Efesos og Kolossæ understreger 
han, at man med en sådan livsstil – herunder også hang til grådig-
hed – mister adgangen til Guds rige. 

Hvorfor så drastisk? Paulus viser de nyomvendte det nye liv med 
Kristus. Den, der ønsker at følge Jesus, skal tage ham som forbillede. 
Som Guds elskede børn har de fokus på ham, som gav sig selv for 
dem som gave og offer (Ef 5,1-3). Griskhed derimod er afgudsdyr-
kelse. Den grådige tjener sig selv og ikke Gud og medmennesket. 
Han har blikket fæstnet på en ”gud“, der ikke kan give liv. 

Hvor går skillelinjen mellem optimering af overskud og grådighed, 
mellem samlermani og havesyge? Kan det også føre til havesyge, at 
man samler på mønter eller frimærker?

Hvordan skal man vurdere ”messie“-syndromet: overdreven hang til 
rod? Der samles på mange ting, som man ikke kan give slip på igen. 
Det kan føre til, at man drukner i skidt og skrald, hvilket igen kan 
medføre skam, dårligt selvværd og frygt for at blive afsløret. Man 
lader være med at invitere gæster, og man afbryder kontakten til 
andre mennesker. Også børn og ægtefælle er berørt af situationen.

Toppræstationer og anerkendelse på arbejdspladsen kan være et 
forsøg på at kompensere for det, man ikke magter i hjemmet. De 
berørte mennesker bør opmuntres til at søge professionel hjælp, og 
skam bør ikke afholde dem fra det.

wearebro.dk/blog/9-tips-til-alle-rodehoveder
oprydningskonsulenten.dk/derfor-roder-det-hos-dig 

MANDAG 27. FEBRUAR 2023

https://wearebro.dk/blog/9-tips-til-alle-rodehoveder
https://oprydningskonsulenten.dk/derfor-roder-det-hos-dig
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Akan

Hvilken indflydelse fik Akans hemmelige gerning på hele folket? 

Hvilke situationer kan jeg komme i tanker om, hvor en fordel for 
mig bliver en ulempe for andre?

Ved indtagelsen af Jeriko tager Akan stik imod Guds klare anvisning 
en værdifuld kappe samt sølv og guld med som bytte. Der var lagt 
band på disse ting. Følgen er, at angrebet på byen Ai mislykkes. 

Inden deres første sejr i det lovede land havde Moses advaret imod 
at slutte pagter med de omkringliggende folkeslag, at gifte sig med 
dem og at tage deres gudebilleders sølv og guld med sig. Grunden 
var: ”Så bliver du fanget i en snare … Du må ikke bringe noget afsky-
eligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig“ (5 Mos 7,1-6.25-27). 
Gud lagde sin forbandelse på alt det for at forhindre, at hans folk på 
grund af rigdom skulle se på hedningernes kultur med grådige øjne. 
Gud gav dette forbud for at beskytte folket.

Akan er et eksempel på, hvordan mennesker kommer til at lide på 
grund af andres jagt efter profit. Et kendt levnedsmiddelfirma, hvis 
produkter kan købes i ethvert supermarked, stod i årevis på aviser-
nes forsider. Produkter omdeltes gratis i udviklingslande, hvilket 
førte til, at den naturlige modermælk svandt ind, og der opbyggedes 
en afhængighed af dyr babymad med børnearbejde, menneskehan-
del, tvangsarbejde, illegale prisaftaler, ødelæggelse af regnskov og 
overforbrug af vand til følge. 

Der er ingen ende på eksempler, når det gælder menneskelig grå-
dighed på bekostning af andre: svindel i automobilbranchen, vå-
benhandel, snyd med hjælpepakker, penge, der ryger i de forkerte 
lommer, korruption, hensynsløse fyringer for at optimere overskud, 
omgåelse af miljøforordninger og undertrykkelse og grov udnyt-
telse.

”Jorden har nok til alles behov, men ikke nok til alles griskhed“  
(Mahatma Gandhi).

TIRSDAG 28. FEBRUAR 2023
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Judas

Hvilke motiver ligger til grund for henholdsvis Marias og Judas’ 
holdning til penge? 

Efter hvilken målestok tillægger jeg mennesker omkring mig 
værdi?

Judas beskrives som en tyv, der i sin egenskab af kassemester stik-
ker penge til side til sig selv. Hans indvending, at man kunne have 
brugt de mange penge, som Maria brugte på at salve Jesus med 
nardusolie, til de fattige, er ikke helt ulogisk, og de øvrige gæster har 
sikkert ment noget tilsvarende. Men fortælleren afslører de sande 
motiver og viser, hvad en indre holdning kan føre til. Judas udleve-
rede Jesus til ypperstepræsterne for tredive sølvpenge. 

Selv om penge ikke nødvendigvis har været hovedårsagen til, at 
Judas forrådte Jesus, står beløbet, som Maria brugte, ikke i noget 
rimeligt forhold til den værdi, der blev tillagt Jesus (Matt 27,9; sml.  
2 Mos 21,32).

Human ressources står i den erhvervsøkonomiske verden for den 
menneskelige kapital, mennesket som faktor i produktionen. Arbej-
deren ”værdisættes“ efter sin indsats. Dette har været gældende 
for slaveriet lige fra antikken til moderne tid og fortsætter med 
lavtlønspolitik og umenneskelige arbejdsvilkår helt op i vores tid. 
Parallelt med almindelige ansatte hyres timelønnede til det samme 
arbejde, men til en meget lavere løn. [I Tyskland findes stadig ”Leih- 
arbeit“, som ikke må forveksles med vikarbureauer i Danmark].  
Grådighed berøver mennesker deres værdighed og værdi.

Judas’ eksempel viser også: Under dække af religion og næstekær-
lighed gås der efter profitmaksimering. Kirken i middelalderen 
solgte afladsbreve. Virksomheder udnytter deres medarbejdere, 
mens de praler med socialt engagement. 

Arbejdsnarkomani og havesyge har det tilfælles, at livet primært er 
fokuseret på én ting. Det lider den sociale kontakt og omsorg for 
ens medmennesker under.

ONSDAG 1. MARTS 2023
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Ananias og Safira

Ifølge Peter har Ananias åbnet sit hjerte for Satan. Hvordan skal 
det forstås? 

Hvori ligger den åndelige dimension i omgangen med penge?

Sagen om Ananias og Safira skal ses fra en anden vinkel. Her drejer 
det sig ikke om at rane til sig, men om at sløre de faktiske forhold. 
Desuden forsøger de at skabe sig et godt ry som gavmilde men-
nesker uden reelt at ”ofre“ noget (ifølge ABC-E 6, 177). ”Med denne 
løgn rammer han [Ananias] ikke alene fællesskabet, men også Hel-
ligånden, det vil sige Gud selv.“ 

”At Guds rige er ved at bryde frem, og Helligåndens kraft er blevet 
skænket, skulle gerne med overbevisende tydelighed kunne ses i en 
forandret måde at omgås materielle goder på. Derfor er enhver tve-
tydighed på dette område så skæbnesvanger“ (SEB 1618).

Situationen gør det indviklet. ”… ikke én kaldte noget af sin ejendom 
for sit eget, men de var fælles om alt“ (4,32). Det er Barnabas et 
fremragende eksempel på. Han sælger en mark og forærer apost-
lene pengene (4,37). Oplever Ananias og Safira et indre pres, (det er 
ikke et pres, der kommer udefra (5,4)? Eller har de fortalt om deres 
plan inden og vil ikke stå i et ringere lys end Barnabas? De kan altid 
fortryde. Hvem bryder sig om at tabe ansigt?

Når man i skolen sammenligner sig selv med andre, kan det føre 
til begærlighed efter og krav om også at ville gå i mærketøj og be-
stemte sko. Frygten for at blive holdt udenfor og ikke kunne hævde 
sig kan føre til, at man lever over evne og stifter gæld. På den anden 
side: Ejendom forpligter og har også en åndelig dimension. 

”Hvis man ikke giver afkald på noget som helst, forbliver blikket  
sløret og hjertet tomt“ (Maurice Blondel).

TORSDAG 2. MARTS 2023
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Egne tanker

Paulus og lønnen

Hvilke typer løn sætter Paulus op over for hinanden? 

Hvilket personligt råd kommer apostlen med?

Vers 6 taler om løn, der paradoksalt nok består af gudsfrygt og 
nøjsomhed. Stræb efter, strid, grib den åndelige og evige rigdom – 
sådan lyder opfordringen. I den betydning må kristne gerne være 
”grådige“. Den slags ”griskhed“ – baseret på at gøre godt, at stole på 
Gud, på medmenneskelighed, tålmodighed og venlighed – er altså 
et udtryk for alt andet end et selvisk væsen. 

”Ja, faktisk regner jeg alt det gamle for at være uden værdi, fordi jeg 
nu har noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende 
som min Herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiø-
sitet og kasseret den som affald“ (Fil 3,8 Bibelen på Hverdagsdansk).

Den, der bruger hele sin energi på at blive rig, bliver let til en pesti-
lens for sig selv og andre. Den, der stræber efter tro, kærlighed, 
venlighed og efter at leve ansvarsbevidst over for Gud, bliver rig på 
velsignelse og indre lykke.

3. MARTS 2023
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Spørgsmål til drøftelse

”Den, der tæmmer sine ønsker, er altid rig“ (Voltaire)

Hvad mener I om dette udsagn?

  Ef 5,5 og Kol 3,5
Hvad retfærdiggør, at Paulus stiller grådighed på linje med  
umoralsk adfærd? 

Hvor går skillelinjen mellem fortjeneste og griskhed?

  Jos 7,1.11-12.25-26; ApG 5,1-5.9
Sammenlign disse to begivenheder. Hvor er der ligheder, og hvor 
er der forskelle? 
Hvorfor handler Gud, som han gør? 

Kan man forestille sig situationer, hvor vi får en fordel på  
bekostning af andre?

  Joh 12,1-8
Hvilke motiver ligger til grund for den måde, Maria henholdsvis 
Judas omgås penge på? 

Judas skjuler sin griske indstilling ved at foregive at være socialt 
engageret. Hvor møder vi en sådan adfærd i dag? 

  1 Tim 6,6-12
Hvilke former for løn stiller Paulus op over for hinanden? 

Hvor begynder nøjsomhed for jer, og hvor hører den op?

Prøv i den kommende uge bevidst at give afkald på en bestemt ting, 
og vurder, hvad det har betydet for jer.

DIALOG TIL SABBATTEN 4. MARTS 2023
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UGEN 5.-11. MARTS 2023

”Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem 
skal så have alt det, du har samlet?“ (Luk 12,20).

At leve ansvarsbevidst indebærer, at man planlægger sin alderdom, 
og hvad der skal ske med arvegodset.

Når vi bliver ældre, gør vi os uvægerligt tanker om fremtiden. Senest 
ved afslutningen af vores arbejdsliv retter vi blikket mod pensions-
tidens økonomi. Er pensionen sikker? Er opsparingen tilstrækkelig 
til, at vi kan nyde vores otium med værdighed? Trues vi af aldersar-
mod? Har vi gjort nok for at forsørge os selv? Hvad skal der ske med 
den arv, vi efterlader?

Livets uberegnelighed – især i alderdommen – kan være årsag til 
bekymring: for en tidlig død (før familien er forsørget), for et langt 
liv (når opsparingen er brugt op), for svær sygdom (som overstiger 
vores økonomiske formåen) eller for tiltagende handicap (hvem ta-
ger vare på mig?).

Hvad kan vi gøre, for at vores ”sidste dage er de bedste og lykke-
ligste“? ”De bør lægge ængstelse og byrder til side, tilbringe deres 
tid så lykkeligt, som de kan, og modnes for himmelen“ (Ellen White, 
Vejledning for Menigheden, bd 1, s. 146).

Hvilke råd giver Skriften os?

Søndag De bedste dage? Luk 12,16-21
Mandag Ordnede arveforhold Sl 49,11-13. 17-21; Præd 2,17-23
Tirsdag Klog fremtidsplanlægning Ordsp 3,9-10; 27,23-27
Onsdag Rigdom forpligter Ordsp 30,7-9; 1 Tim 6,17-19
Torsdag EKSKURS: Gode råd er ikke dyre
Fredag Jakobs forbehold Jak 4,13-17

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Klog planlægning af  
alderdommen



79

SØNDAG 5. MARTS 2023

 Luk 12,16-21
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

79

De bedste dage?

Hvilken aldersforsorg planlægger den rige bonde?
Hvilke andre investeringer burde han have foretaget?
Hvilken fejl begår han?

Man kan også læse lignelsen som et undervisningseksempel på, 
hvad man med henblik på alder og otium ikke burde gøre. Den,  
der ved ophobning og anlæg af formuen kun tænker på sig selv  
og sin egen livsnydelse eller en alderssikring, der tager højde for 
alle kriser, unddrager sig sit ansvar for sin ejendom og glemmer 
desuden, at den en skønne dag – måske tidligere end antaget – skal 
efterlades.

Problemet ligger ikke i, at vi gerne vil være økonomisk sikret i alder-
dommen, men i den alt for selvsikre og egoistiske holdning. ”Godt 
gjort! Nu er du forsørget i mange år. Tag det med ro, spis og drik af 
hjertens lyst og nyd livet!” (v. 19, GNB).

”[Den ukloge bonde] handlede, som om Gud, himlen og det kom-
mende liv ikke fandtes, og som om alle hans besiddelser udeluk-
kende var hans ejendom, og som om han hverken skyldte Gud eller 
mennesker noget som helst” (Ellen White, Bilder vom Reiche Gottes, 
Lüneburg 2000, 207).

Nogle kan ligesom kornavleren tidligt sætte sig til ro og nyde op-
sparingen eller arvegodset. Andre må på trods af svigtende kræfter 
fortsætte med hårdt arbejde til langt op i årene. Og så er der dem, 
der fortsætter med at være i sving, er yderst aktive og engagerer 
sig i frivilligt arbejde. Alderdommen er ikke en hindring for virkelyst. 
Jo mere frihed vi har til at forme vores hverdag efter vores ønsker, 
desto vigtigere bliver spørgsmålet: Hvad skal jeg leve for? Hvad er 
jeg optaget af?

Daniel og Johannes havde en høj alder, da de fuldendte deres livs-
værk. Ellen White skrev sine mest kendte bøger, da hun var over 70 
år. Hvilke muligheder har jeg fået?
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Ordnede arveforhold

Hvilken indsigt når Salmisten og Prædikeren frem til?

Hvad giver teksten udtryk for: skuffelse, resignation,  
besindighed … ? 

”Den sidste skjorte har ingen lommer,“ siger man. Vi kan ikke tage 
noget med ud af denne verden, siger Salmisten nøgternt – for  
Prædikeren er det anledning til fortvivlelse og ærgrelse: Andre ar-
ver, hvad vi møjsommeligt og under afsavn har arbejdet for! Og vi 
får aldrig at vide, om de omgås det med visdom og ansvarlighed.

For den, der ejer noget ved livets afslutning, kan arvens planlægning 
forstås som en forvaltningshandling – den omhyggelige forvaltning 
af den guddommelige velsignelse. Uden et testamente reguleres ar-
ven efter loven uafhængigt af, hvem den afdøde egentlig ønskede at 
betænke. Den, der ønsker at støtte kirkens arbejde eller give gaver 
til velgørende, almennyttige, kulturelle eller videnskabelige formål, 
skal oprette et testamente.

Spørgsmålet er ubehageligt, men vigtigt: Hvad ville der ske, hvis 
du døde i dag? Er dine børn og din partner sikret? Hvad sker der 
med dit arvegods? Vil det blive fordelt, som du ønsker det? Den, der 
ønsker at være sin egen eksekutor, fordeler sin formue, mens han 
endnu er i live. På den måde kan vi følge med i, hvordan det, vi har 
arbejdet for og hvormed Gud har velsignet os, bærer frugt og bliver 
til velsignelse for andre.

”Når I giver gaver til Guds værk, samler I jer skatte i himmelen. Alt, 
hvad der er samlet her, udsættes ikke for katastrofer og tab og 
formerer sig til en evig og varig formue“ (Ellen White, Gottes Gaben 
verwalten, Lüneburg 2013, 338).

På spørgsmålet om, hvad der har overrasket ham mest i livet,  
svarede evangelisten Billy Graham: ”Livets korthed.“

MANDAG 6. MARTS 2023
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Klog fremtidsplanlægning

Hvilket løfte er der forbundet med den gudfrygtige anvendelse  
af formuen?

Hvordan kan disse ordsprog bruges i dag?
 
”Gud er giver af alt menneske-, dyre- og planteliv. Derfor tilhører al 
førstegrøde af alt levende ham. Ved overgivelsen af dette til Gud, 
dvs. til helligdommens præster som stedfortræder, sikres efter den 
almene opfattelse i oldtiden den fortsatte frugtbarhed. Foruden de 
førstefødte [dyr til ofring, red.] blev på gammeltestamentlig tid også 
førstegrøden af korn, olie og vin bragt frem foran Gud (2 Mos 23,19; 
4 Mos 18,12)“ (SEB 1882).

Ansvarlig omgang med vores gods og indkomst, om det er fåre-
hjorde og agre eller opsparinger og aktier, står under Guds løfter 
om velsignelse og tjener til forsørgelse af dem, der er betroet os (til 
føde for dig og dit hus og til livets ophold for dine piger).

I dag kunne man sige dette: ”Kontrollér dine økonomiske forhold og 
se, hvordan det står til for dit vedkommende.“ Eller: ”Lav et regneark 
med et husholdningsbudget, så du får et billede af dine indtægter 
og udgifter, din gæld og din egenkapital.“ Trofasthed overfor Gud (ti-
enden) og solidaritet med andre (gaver) er holdninger, der kommer 
os til gode ved omgangen med de midler, vi har tilbage.

Dertil hører det regelmæssige overblik over den aktuelle økonomi-
ske situation og udvikling, samling og sikker opbevaring af vigtige 
dokumenter og (hvis de findes) kontrol af livstestamente, fremtids-
fuldmagt og testamente. Det drejer sig om her og nu at handle an-
svarligt og samtidig tænke og planlægge fremsynet.

”Velstand holder ikke evigt, rigdom holder ikke i slægt efter slægt“ 
(Ordsp 27,24). ”Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt“  
(2 Kor 4,18b).

TIRSDAG 7. MARTS 2023
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Rigdom forpligter

Hvilken livsholdning kommer til udtryk i disse tekster? 

Hvor meget skal jeg bruge for at leve? 
Hvor fattig eller rig føler jeg mig?

Grænseløs rigdom og bitter fattigdom er ikke kun følger af ekstrem 
ulighed og uretfærdighed, de er også en fare for troen på Gud og 
for at holde buddene. Det er bedst at leve mellem for lidt og for me-
get, mellem mangel og overflod. ”Giv mig blot det at spise, som jeg 
har brug for!“ (Ordsp 30,8b, GNB).

Set med de fleste menneskers øjne, hører europæerne til de rige i 
denne verden. De er stolte af, hvad de har opnået, og stoler på den 
usikre rigdom. Paulus formaner os om at satse på Gud, som ”rige-
ligt skænker os alt, hvad vi behøver“ (1 Tim 6,17), så vi kan glæde os 
over det og nyde det. Til denne nydelse hører den glæde, der opstår, 
når vi gør det gode, gerne giver og er parat til at dele – altså samler 
på ægte skatte.

I sidste ende tilhører alting jo Gud (Sl 24,1; 50,10; Kol 1,16; Hebr 
3,4). Vi er forvaltere og managere af det, som han har lagt i vores 
hænder. Det er en livsopgave at omgås sin ejendom med visdom og 
bruge den til egen nytte og til gavn for andre.

”Den, der elsker penge, kan aldrig få penge nok. Den, der stræber 
efter rigdom, vil aldrig være tilfreds med sine indtægter. Hvor me-
ningsløst! Jo mere man ejer, jo flere er der om at bruge det. Hvad 
fordel har da ejeren af sin rigdom—bortset fra synet af pengene? 
De, der arbejder hårdt, sover godt, uanset om de har meget eller 
lidt at spise, men de riges overflod fører let til søvnløshed.“ (Præd 
5,9-11, Bph)

”Ejendom forpligtiger [borgeren, red]. Dens brug skal samtidig tjene 
almenvellet“ (Tysk Grundlov, Art. 14, afs. 2).

ONSDAG 8. MARTS 2023
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Gode råd er ikke altid dyre

Kan der være brug for hjælp til planlægningen af alderdommen?

Planlægning af arven hører til den ansvarsfulde forvaltningsopgave 
(se mandag) ligesom opbevaringen og opdateringen af vigtige do-
kumenter er det. Det kan dreje sig om livstestamenter og fremtids-
fuldmagter m.fl. Ikke alle ved, hvad det drejer sig om. Det gælder 
især de yngre voksne. Hvor kan man henvende sig for at få råd og 
vejledning? En mulighed kan være at henvende sig til en advokat og 
til en notar. De skal selvfølgelig have deres salær. Men man har også 
mulighed på internettet at finde digitale løsninger med vejledninger 
til at udfylde skemaer, der kan være med til at afklare disse forhold.

Mange ældre har ordnet dette. Måske var det en mulighed, at man 
i menighederne kunne arrangere en aften, hvor de, der har lavet 
disse dokumenter, kunne fortælle om, hvorfor det er en god idé 
og hvordan man for orden i disse forhold. Nogle står måske med 
spørgsmål, hvad et livstestamente eller en fremtidsfuldmagt skal 
være godt for.

Hvis man ønskede en mere neutral person, kunne man sikkert få 
nogen fra Ældresagen til at komme og holde et foredrag og svare på 
spørgsmål.

I nogle menigheder findes der allerede ledsagepersoner, der hjæl-
per med til, at man kan henvende sig til kommunen, der også kan 
hjælpe med ansøgningen om pension.

Arvespørgsmål kan også komme på tale. Hvad betyder det for den 
efterladte og andre arvinger at sidde i uskiftet bo? Hvad er tvangs-
arv? Fortsætter den efterladte med at få pension efter sin afdøde 
ægtefælle? Hvem kan hjælpe den enlige til at komme til rette med 
sin nye tilværelse?

Kunne det være en ide i menighedsfællesskabet at drøfte, hvad  
alle disse udtryk står for, og hjælpe hinanden til at få styr på disse 
forhold?

TORSDAG 9. MARTS 2023
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Jak 4,13-17
 

 Forståelse

 
 

 Refleksion

 Resumé

 

Jakobs forbehold

Hvordan tydeliggør Jakob nogle menneskers arrogante  
selvsikkerhed? 
Hvordan passer vers 17 ind i denne sammenhæng?

Den latinsk talemåde sub conditione Jakobea – under Jakobs forbe-
hold – minder om, at alle menneskelige planer er underlagt Guds 
vilje. ”Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det“ (v. 15; 
sml. ApG 18,18-22; Rom 1,9-10; 1 Kor 4,19; 16,7; Fil 2,19.24; Hebr 6,3). 
Lignende talemåder brugtes i den græske, romerske og jødiske old-
tid og findes bl.a. hos Platon og Seneca. Forkortelsen s.c.J. (dansk: 
o.G.v. for ”om Gud vil“) blev i fortiden brugt som afslutning på breve 
(wikiwand.com/de/SCJ).

Synd er både at undlade at gøre det gode og at gøre det onde.

Klog planlægning af alderdommen viser sig i ansvarlig omgang med 
ens formue/ejendom. Blikket skal være rettet imod de personlige 
behov og de pårørendes ve og vel – også ud over død og grav. Man 
kan evt. også have donationer til andre velgørende formål for øje.

FREDAG 10. MARTS 2023

https://www.wikiwand.com/de/SCJ
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Spørgsmål til drøftelse

Hvor meget fylder spørgsmål om jeres personlige fremtid i  
jeres liv? 

I hvor høj grad skyldes det jeres alder?

  Luk 12,16-21
Den rige bonde foretager en systematisk alderssikring.  
Hvad er forkert i det? Hvad er afgørende i hans indstilling? 

Hvilken indflydelse har jordiske ”skatte“ (indtægt, formue,  
pension, ejendomme …) på tilliden til Gud og forholdet til andre?

  Præd 2,18-24
I hvor høj grad er I generet af tanken om en dag at miste alt og 
skulle give det videre til andre? Hvilket ansvar har vi for vores  
formue/ejendom og arvegods, og hvordan kan vi leve op til det?

  Ordsp 30,7-9 og 1 Tim 6,17-19
Hvilken livsholdning er disse skriftsteder udtryk for?

Hvor rige eller fattige føler i jer? Hvad er rigdom for jer?

Den danske grundlov siger følgende: ”Ejendomsretten er ukrænke-
lig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet 
kræver det“ (Dansk Grundlov §71).

Hvad betyder det for mig som kristen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer mht. livstestamenter og fremtids-
fuldmagter? 

Hvad mener I om, at der i vores menighed gennemføres infor- 
mationsmøder om dette emne eller om at deltage i et webinar, 
som vores union evt. kunne arrangere?

DIALOG TIL SABBATTEN 11. MARTS 2023
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UGEN 12.-18. MARTS 2023

”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).

Selv i tilsyneladende håbløse situationer er Gud den vigtigste  
personlige kontakt og omsorgsperson.

Idet Daniel tænker på de sidste tider, forkynder han: ”Der bliver en 
trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag 
har været til“ (Dan 12,1). Man oplever den ene krise efter den anden. 
Naturkatastrofer, pandemier, hungersnød, sygdom, arbejdsløshed, 
økonomisk ubalance med mere sætter vores tålmodighed på en 
hård prøve. Det kan være vanskeligt at træffe kloge beslutninger i 
sådanne situationer. Somme tider kommer vi til at stå i et dilemma, 
hvor ingen af løsningerne er optimale. Hvordan ser den ”rigtige“ 
løsning så ud?

Denne studievejledning beskæftiger sig ud over bibelske tekster 
også med deraf uafhængige, ekstreme situationer. Det afføder føl-
gende spørgsmål: Hvordan kan kristne standarder være en hjælp, 
når der skal træffes beslutninger i sådanne tilfælde?

Søndag Henvend dig til Gud 2 Krøn 20,1-22
Mandag Hav fuld tillid til Gud 1 Krøn 21,1-14
Tirsdag Fokusér på Guds fremtid 2 Pet 3,3-12
Onsdag Spørg om Guds vilje 1 Joh 2,15-17
Torsdag Vær standhaftig Åb 13,11-17
Fredag Tænk på Guds rige Matt 6,32-33

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge I ekstreme situationer
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SØNDAG 12. MARTS 2023

2 Krøn 20,1-22
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
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Henvend dig til Gud

Hvordan reagerer Joshafat på den truende katastrofe? 

Hvornår har du oplevet, at Gud har kæmpet for dig i en bestemt 
livssituation?

Joshafat er Judas fjerde konge efter rigets deling. I løbet af sine 25 år 
som hersker (876-851 f.Kr.) forsøger han at handle efter Guds vilje 
(v. 31-33). Han indsætter gudfrygtige dommere (19,4-11) og vil gerne 
vide, om Gud støtter et krigstogt med Akab (18,6).

Ammonitterne, moabitterne og me’unitterne har slået sig sammen 
og rykker frem for at angribe Juda. Joshafat henvender sig til Gud, 
beordrer landsdækkende faste og samles med sine undersåtter i 
templets forgård. Han stoler ikke blindt på sine evner, men søger 
hjælp hos Gud. Hans tillid belønnes, da levitten Jahaziel drevet af 
Herrens ånd siger: ”Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af 
denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds“ (v. 15).

Joshafat må tage en hurtig beslutning for at afværge fare for sit 
land. At krisen får en lykkelig udgang, kan han takke Gud for. Det er 
sjældent, at en sådan beslutning sker til alles tilfredshed.

Dilemma nr. 1: I 2016 kunne man se spillefilmen Terror – din dom 
på flere kanaler. Den bygger på et teaterstykke af Ferdinand von 
Schirach og handler om en retssag. Det drejer sig om en fiktiv sag: 
Et passagerfly letter fra Berlin med 164 passagerer og kapres. Flyet 
skydes ned. I cockpittet sad en terrorist. Hans mål var det fyldte  
stadion, Allianz-arena i München. Den anklagede major i flyve- 
våbnet, Lars Koch, traf beslutningen om nedskydningen uden at 
have fået ordre til det af sin foresatte. Han gjorde det for at undgå 
en endnu større katastrofe. Seerne bliver opfordret til som læg- 
dommere at træffe afgørelsen: skyldig eller ikke-skyldig. 

Selve filmens slutscene blev først vist, efter at seerne havde taget 
stilling til skyldsspørgsmålet og i overensstemmelse med denne  
afgørelse. 13% dømte majoren skyldig, 87% ikke-skyldig. Hvilken  
afgørelse ville jeg mon have truffet?
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 1 Krøn 21,1-14
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Hav fuld tillid til Gud

Hvori består Davids fejl? Hvad kan vi lære af den?

David står i et dilemma. Tre års hungersnød, tre måneders flugt fra 
sine fjender eller tre dage med pest? Uanset hvilken straf han væl-
ger, så vil det få negative konsekvenser for ham og hans land. Men 
hvad består Davids fejl i? Hvorfor skal han straffes? Det er en gåde 
for læserne. Det, der gør udslaget, er folketællingen, som Joab kun 
modvilligt gennemfører på Davids ordre. Følgende årsager kan have 
spillet en rolle:

• David vil danne sig et overblik over sine væbnede styrker. Han 
stoler mere på egen magt end på Gud. Han forventer ikke Guds 
indgriben, som ellers var årsag til, at Guds folk sejrede under 
Gideon på trods af, at de var i undertal (Dom 7).

• Det er ikke Gud, der – som dengang med Moses – har beordret 
denne tælling (4 Mos 1,2ff; 26,2ff). David burde have søgt råd hos 
Gud først.

• David afleverede ikke sonepengene i Åbenbaringsteltet (2 Mos 
30,11-16). Da der under Moses blev holdt mønstring, skulle alle 
over 20 år betale en halv sekel for ikke at blive ramt af en plage.

Dilemma nr. 2: Under corona-pandemien hørte man begrebet  
”triagering“. Det benyttes inden for militærmedicinen og er et  
redskab til prioritering af, hvilke tilskadekomne der skal forsørges 
først, og i hvilken rækkefølge de bør behandles. Spørgsmålet bli-
ver aktuelt i takt med, at intensivafdelingerne bliver overbelastet: 
Hvem skal tilbydes en seng og livsvigtig behandling, og hvem skal 
ikke? Hvordan når en læge eller et lægeteam frem til den ”rigtige“ 
afgørelse? Det praktiseres allerede på skadestuer: Hvem behandles 
hvornår? Det er ikke uden grund, at den almene befolkning opfor-
dres til ikke at tage på skadestuen med en forkølelse eller småska-
vanker. 

MANDAG 13. MARTS 2023
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2 Pet 3,3-12
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Fokusér på Guds fremtid

Hvilke tvivl spreder ”spotterne“? 

Hvad har eviggyldig værdi set i lyset af endens tid? 
Hvor kan mit liv afspejle det?

Apostlene, øjenvidnerne til Jesu liv og forkyndelse, dør efterhånden. 
Man hører røster, der stiller sig tvivlende i forhold til budskabet om 
Jesu snarlige genkomst. Peter forsikrer om, at Gud oplever tid an-
derledes, og at Jesu genkomst ikke trækker ud, men at mange men-
nesker får muligheden for omvendelse og frelse på grund af denne 
ventetid. 

Med Jesu komme begynder skabelsens grundlæggende fornyelse. 
Da de materielle goder her på jorden ikke har blivende værdi, for-
maner Peter sine tilhørere og læsere om at besinde sig på det, som 
har evig (eller: evigheds) værdi. 

Dilemma nr. 3: Under nationalsocialismen var Dietrich Bonhoeffer 
aktiv modstander af regimet. Han beskæftigede sig blandt andet 
med spørgsmålet om, hvorvidt man burde lade en diktator fort-
sætte sine gerninger eller burde standse ham med magt. I alt dette 
mistede han aldrig håbet.

”Jeg tror, at Gud kan og vil skabe noget godt ud af alting, også det 
ondeste. Dertil har han brug for mennesker, der får det bedste ud af 
alting. Jeg tror på, at Gud i enhver nødsituation vil give os netop så 
megen modstandskraft, som vi har brug for. Men han giver den ikke 
før tid, for at vi ikke skal stole på os selv, men kun på ham. En sådan 
tro burde overvinde al frygt for fremtiden. Jeg tror også, at vore fejl 
og fejltagelser ikke er forgæves, og at det ikke er vanskeligere for 
Gud at håndtere dem end at håndtere vore tilsyneladende gode 
gerninger. Jeg tror, at Gud ikke er en tidløs skæbne, men at han ven-
ter og reagerer på oprigtigt mente bønner og ansvarlige gerninger“ 
(D. Bonhoeffer, Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943).

TIRSDAG 14. MARTS 2023
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 1 Joh 2,15-17
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Spørg om Guds vilje

Hvad opfordrer Johannes de troende til? 

Hvordan kan det lade sig gøre i praksis?

”Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds 
vilje, bliver til evig tid“ (v. 17). Her beskrives en skarp modsætning 
mellem kærlighed til verden og kærlighed til Gud. Johannes nævner 
tre faktorer:

• Øjnenes lyst er grådigheden eller det inderlige ønske om at kom-
me i besiddelse af flere og bedre ting, end man allerede har. Det 
medfører misundelse i forhold til andre.

• Kødets lyst er det stærke begær efter at stille fysiske behov på 
ulovlig eller umoralsk vis.

• Pral med jordisk gods er præget af stolthed og mangel på ydmyg-
hed og anerkendelse af, at æren tilkommer Gud i alle ting.

Det er svært at finde den rette balance. Gud har skabt verden, for 
at vi skal glædes ved den og lovprise ham for hans skaberværk. 
Måden, vi tænker, føler og bruger vores vilje på – også hvad angår 
materielle ting – kan ære Gud. Den kan til gengæld også stå i vejen 
for en god relation til Gud. 

Dilemma nr. 4: Industrinationernes befolkninger lever på en måde, 
som er stærkt belastende for miljøet. Der er en voksende forståelse 
for miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Hvor konsekvent der sættes 
ind med tiltag til fordel for miljøet og mennesker i andre lande, af-
hænger dog også af, hvad man synes, man kan byde folk. Skal man 
gå over til udelukkende at købe fairtrade-produkter og helt undgå 
flyrejser? Købe levnedsmidler fra lokalområdet og sæsonbestemte 
fødevarer? Ikke købe mere, end man har brug for? Hvornår har jeg 
”nok“? Hvad har jeg (ikke) brug for? Hvad kan og vil jeg bevidst give 
afkald på?

ONSDAG 15. MARTS 2023
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Åb 13,11-17
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Vær standhaftig

Hvilke udfordringer taler teksten om? 

Hvordan er det muligt at (over)leve i dette scenarie?

Det medfører store eksistentielle problemer, når man ikke kan  
købe eller sælge. Man mister mere end sin selvstændighed. Hvis 
man ikke har kontakter eller er selvforsynende, bliver man nødt til 
at undvære meget af det, der plejer at være en selvfølge: mad, tøj, 
mobilitet, tag over hovedet, lægehjælp m.m.

De, der har sat sig ind i Åb 13 og Dan 12, forudser dette scenarie i 
endens tid. Den slags indskrænkninger har man dog også kendt til i 
fortiden. De første kristne, som ikke ville tilbede kejseren, fik frata-
get deres tilladelse til at gøre forretninger. Valdeserne og andre for-
fulgte kristne flygtede til øde områder. Der findes stadig forfulgte 
kristne i mange lande.

Den, der ikke bærer dyrets mærke, vil ikke kunne købe eller sælge. 
I Åb 18,9-11 omtales til gengæld købmænd, der græder og sørger, 
fordi de i forbindelse med Babylons undergang ikke kan købe eller 
få afsat deres varer.

Dilemma nr. 5: Årene 1933-1945 var det mørkeste kapitel i tysk hi-
storie. Det var især den jødiske befolkning, der led. Sabbatten d. 1. 
april 1933 begyndte boykotten af jøderne. Der hang plakater foran 
jødiske butikker, lægepraksisser og advokatkontorer: ”Tyskere! Gå 
til modstand! Køb ikke hos jøder!“ Både medarbejdere og kunder 
blev truet eller mishandlet. Snart efter fik jøder ”Berufsverbot“ på 
mange arbejdspladser. Fra januar 1939 skulle de kalde sig Israel 
henholdsvis Sara, og fra efteråret 1941 skulle de bære en jøde-
stjerne. Jøder fik systematisk frataget deres rettigheder og blev ud-
ryddet. Hvis man viste solidaritet, blev man straffet. Størstedelen af 
den ”kristne“ befolkning tav eller samtykkede.

Fremmedhad kommer ikke altid så åbenlyst til udtryk. Hvad bør æn-
dre sig i dag og hos os (hos mig), for at ethvert menneske behandles 
humant og med respekt?

TORSDAG 16. MARTS 2023
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Matt 6,31-33
 

 Forståelse

 
 

 Resumé

 
Egne tanker

Tænk på Guds rige

Med hvilken begrundelse kan man opfordre mennesker til ikke at 
bekymre sig om morgendagen? 

Hvor mødes tanken om Guds rige med mit livs virkelighed?

Der findes ikke en brugsanvisning, der siger, hvordan man skal 
agere rigtigt i krisetider. Adfærden må tilpasses de aktuelle om-
stændigheder og udfordringer. For at kunne gøre det, kan det være 
en hjælp at søge råd hos en udenforstående. Det kan være Gud, og 
det kan være andre mennesker. Målet er at forblive tro imod Gud og 
hans vilje også i ekstreme situationer. 

Jesus opfordrer os til ikke at bekymre os om mad, tøj og husly i 
fremtiden (dagen i morgen), men derimod rette blikket mod livet i 
Guds rige (det vil sige under hans herredømme) her og nu.

”På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen“ 
(Dan 12,1). Guds plan rækker ud over krisetider, og den griber om-
sorgsfuldt ind i vores aktuelle situation.

FREDAG 17. MARTS 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Dilemmaer tydeliggør vanskeligheden ved at træffe ”rigtige“  
beslutninger i ekstreme situationer. 

Hvornår har I skullet tage stilling til ”pest eller kolera“? 
Hvad hjalp jer til at træffe et valg?

  2 Krøn 20,1-22
Hvordan reagerer Joshafat på den militære trussel? 
Hvem eller hvad hjælper ham i den situation? 

Hvad får I personligt ud af denne beretning?

  1 Joh 2,15-17
Johannes skelner mellem kærlighed til verden og kærlighed til 
Gud. Hvor går skillelinjen? 

Hvordan holder I balancen mellem kærlighed til verden og  
afstandtagen fra verden?

  2 Pet 3,3-12
Hvorfor lyttes der til ”spotterne“? 

Hvad ville ændre sig, hvis I vidste, at Jesus kom igen om 10 år  
eller om 10 måneder? 

Hvorfor er det godt, at vi ikke kender tidspunktet?

  Matt 6,31-33
Hvordan kan man imødegå frygten for fremtiden? 

Hvordan ser et liv ud, der fokuserer på Jesu herredømme? 

Er ”Guds rige“ en realitet nu eller først i fremtiden eller begge dele?

Drøft et af dilemmaerne fra ugens studiemateriale. 

Hvilke forberedelser er det rimeligt at træffe, for at man i  
vanskelige tider kan være en tro forvalter af det, som Gud har 
betroet en?

DIALOG TIL SABBATTEN 18. MARTS 2023
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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

 Forståelse

 

 

 

 
 

 

 
 

 Anvendelse

 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

 
 Forståelse

 

 

 

 

 Anvendelse
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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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 Refleksion

 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


