
BI
BE

L
ST

U
D

IU
M

Forvaltning for Mesteren
– indtil han kommer

Januar · Februar · Marts 2023

IS
SN

 1
39

8-
28

26
IS

B
N

 9
78

 8
7 

75
32

 6
03

 7



© 2023 Dansk Bogforlag, Nærum

ISBN 978 87 7532 603 7  •  ISSN 1398-2826

BIBELSTUDIUM 
for sabbatsskolen

Forvaltning for Mesteren  
– indtil han kommer

G. Edward Reid

 
1. kvartal

Forfatter

SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN, DANMARK

1. KVARTAL 2023



BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN

Udgiver: Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen

Hovedforfatter: G. Edward Reid

Oversættelse: Marit Birch Petersen

Korrektur: Robert Svendsen

Grafisk opsætning: Bente Skov Schledermann

Tryk: TopTryk Grafisk 

© 2023 General Conference of Seventh-day Adventists®. Alle rettigheder forbeholdes. 
Ingen del af Bibelstudium for sabbatsskolen må redigeres, ændres, omformes, tilpasses, 
oversættes, gengives eller udgives af nogen enkeltperson eller organisation uden forud-
gående skriftlig godkendelse fra The General Conference of Seventh-day Adventists®. 
Divisionskontorerne under The General Conference of Seventh-day Adventists® har  
ret til at sørge for oversættelse af Bibelstudium for sabbatsskolen efter særlige retnings-
linjer. Ophavsretten til sådanne oversættelser og deres udgivelse forbliver hos General-
konferensen. Seventh-day Adventist, Adventist og flammelogoet er registrerede vare- 
mærker tilhørende The General Conference of Seventh-day Adventists® og må ikke  
benyttes uden forudgående godkendelse af Generalkonferensen.
Redaktion: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, www.absg.adventist.org



INDHOLDSFORTEGNELSE

7. januar

14. januar

21. januar

28. januar

4. februar

11. februar

18. februar

25. februar

4. marts

11. marts

18. marts

25. marts

Solnedgangstider ............................................................................  4

Andagtsvers  ....................................................................................  5

INDLEDNING TIL 1. KVARTAL 2023  ...........................................  6

 1. Medlem af Guds familie  .........................................................  8

 2. Guds pagt med os  ...................................................................  16

 3. Tiendeaftalen  ..........................................................................  24

 4. Gaver til Jesus  ..........................................................................  32

 5. Hvad gør jeg med gæld?  ........................................................  40

 6. At samle sig skatte i himlen  ...................................................  48

 7. Mod en af disse mine mindste  .............................................  56

 8. Planer for fremgang  ...............................................................  64

 9. Vogt jer for griskhed  ...............................................................  72

 10. At give tilbage  ..........................................................................  80

 11. Gode råd til vanskelige tider  .................................................  88

 12. Trofasthedens belønning  ......................................................  96



SOLNEDGANGSTIDER

         Nordjylland Østjylland Fyn Sjælland Bornholm Færøerne

JANUAR
6. 16.01 16.06 15.53 15.58 15.47 15.53

13. 16.13 16.17 16.04 16.09 15.58 16.04
20. 16.27 16.30 16.17 16.22 16.11 16.17
27. 16.42 16.44 16.32 16.36 16.25 16.32

FEBRUAR
3. 16.58 16.59 16.47 16.51 16.40 16.47

10. 17.14 17.14 17.02 17.06 16.55 17.02
17. 17.30 17.30 17.17 17.21 17.10 17.17
24. 17.45 17.45 17.32 17.36 17.24 17.32

MARTS
3. 18.01 17.59 17.47 17.51 17.39 17.47

10. 18.16 18.14 18.02 18.05 17.53 18.02
17. 18.32 18.28 18.16 18.19 18.07 18.16
24. 18.46 18.42 18.31 18.33 18.21 18.31
31. 20.01 19.57 19.45 19.47 19.35 19.45

APRIL
7. 20.16 20.11 19.59 20.01 19.49 19.59

14. 20.31 20.25 20.13 20.15 20.02 20.13
21. 20.46 20.39 20.27 20.29 20.16 20.27
28. 21.01 20.53 20.41 20.43 20.30 20.41

MAJ
5. 21.16 21.07 20.55 20.57 20.44 20.55

12. 21.30 21.20 21.09 21.10 20.57 21.09
19. 21.44 21.23 21.22 21.23 21.09 21.22
26. 21.56 21.45 21.33 21.34 21.21 21.33

JUNI
2. 22.07 21.55 21.44 21.44 21.30 21.44
9. 22.15 22.03 21.51 21.52 21.38 21.51

16. 22.21 22.08 21.57 21.57 21.43 21.57
23. 22.23 22.10 21.59 21.59 21.45 21.59
30. 22.22 22.09 21.58 21.58 21.44 21.58

4



ANDAGTSVERS
JA

N
U

A
R

JU
N

I
A

PR
IL

FE
B

RU
A

R
M

A
RT

S
M

A
J

2 Kor 5,17 Joh 8,12 Matt 28,20 Es 58,11 1 Kor 16,14 1 Joh 3,23
1 Joh 5,12 1 Mos 8,22 Kol 2,6 1 Kol 3,1 1 Mos 2,2.3 Fil 3,7.8
Sl 10,17 Sl 55,23 Sl 65,4 Sl 32,1.2 Sl 19,13 2 Mos 20,8-10
Sl 25,14 Sl 30,6 Sl 33,6 Sl 19,2 Sl 36,7 Sl 34,9

2 Mos 20,8-10 Sl 36,10 Sl 43,3 Sl 71,3 Sl 72,12 Sl 73, 28
Es 65,24

Matt 6,28.29 Es 40,8 Matt 6,26 Matt 8,20 Matt 11,28 Sl 103,5
Sl 103,11 Es 40,31 Joh 14,27 Rom 5,1 2 Thess 3,16 2 Kor 13,11
Sl 72,6.7 Es 48,18 Es 12,3 Sl 62,2 Klages 3,24 Ordsp 10,28

Rom 5,3.4 Rom 15,13 1 Kor 13,13 Hebr 6,19 Ordsp 4,18 1 Pet 1,3
1 Pet 3,15 Rom 8,24 1 Pet 5,7 Hebr 11,1 Fil 4,4 Luk 19,10

Rom 6,4 1 Kor 1,18 Ef 1,7 Ef 4,32 Es 66,23 Joh 13,24
Rom 13,8 Matt 5,44 Rom 12,17 2 Tim 1,7 Matt 7,12 Klages 3,26
Es 30,25 Joh 3,17 Joh 4,14 Joh 6,35 Joh 6,51 Joh 6,54
Sl 73,24 Joh 8,29 Joh 9,4 Joh 10,27 Joh 14,23 Joh 15,5
Joh 15,15 Sl 84,11 Matt 16,25 Matt 13,33 Matt 13,44 Matt 13,45

Ez 20,20 Sl 103,2 Sl 103,13 Sl 103,12 Sl 111,10 Sl 118,8
Sl 119,14 Matt 11,28 2 Mos 20,12 Sl 36,6 Ef 5,21 Ef 5,25
Sl 37,3 Hebr 13,2 Mark 2,27 Rom 12,9 1 Joh 2,17 Fil 4,8

Rom 14,17 Gal 2,20 1 Kor 15,57 Mark 2,28 1 Tim 4,8 1 Kor 9,25
Sl 34,19 Sl 51,19 Es 57,15 Sl 90,17

Luk 4,16 2 Tim 4,7 Matt 5,5 Matt 5,6 Matt 5,7 Matt 5,8
Matt 5,9 Hebr 10,35 Matt 5,10 Matt 4,4 Matt 6,25 Matt 6,33

Matt 7,7.8 Matt 7,17-20 Matt 12,12 Præd 12,1 1 Joh 2,14 Ordsp 22,6
Sl 119,9 Fil 2,7 1 Tim 4,12 Kol 3,13 Matt 21,5 Matt 21,42

Joh 12,24 Joh 12,32 Joh 13,15 Es 53,5 Gal 6,14 1 Kor 11,26
Kol 3,2

Ordsp 11,18 Sl 19,10 Sl 86,9 Matt 5,12 Ef 2,10 Ordsp 22,4
Joh 14,3 ApG 1,11 ApG 22,12 Sl 122,1 Rom 13,12 Mark 13,28

Mark 13,32 Mark 13,35.36 Mark 13,27 Tit 2,13 Sl 37,11 ApG 1,8
Gal 5,22 Matt 5,13 Matt 5,14 Mark 16,15 ApG 2,47 Hebr 4,9
Sl 23,2 Jer 17,7.8 1 Kor 3,7 Hebr 6,7 Sl 126,5.6 Præd 11,4
Sl 84,4

5



1.
 K

VA
RT

A
L 

20
23 Forvaltning for Mesteren – indtil han kommer

Gud er universets skaber, og det kan være vanskeligt for os helt 
at forstå det forhold, som han ønsker at have med os, som kun 
er mennesker. Selve tanken er utrolig. ”Se, hvor stor kærlighed 
Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!“ (1 Joh 3,1). 
Eller som Ellen White skrev: ”Hvilken højere stilling kan vi få end 
at blive kaldt den evige Guds børn? … Kan nogen menneskelig ære 
måle sig med det?“ (Ellen White, God’s Amazing Grace, s. 341). Det 
skyldes kun mørket i den syndige verden, at vi ikke til fulde kan se 
og værdsætte den status, som vi har fået i Jesus.

Men hvis vi ikke er opmærksomme, vil denne verdens fristelser og 
materialistiske goder drage os bort fra Kristus. Guds ord oplyser 
os om Satans fristelser og tiltrækning. ”Men de, der vil være rige, 
falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og 
skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og 
fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af 
den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange 
smerter“ (1 Tim 6,9-10).

Herren giver os vejledning om, hvordan vi skal tjene penge og 
bruge dem på en klog måde og ikke lade det føre til ”undergang og 
fortabelse“, som Paulus siger. I de mere end 2000 vers i Bibelen, 
som handler om penge og ejendele og vores holdning til dem,  
giver Gud praktisk undervisning om, hvordan vi kan leve uden 
stress og i økonomisk trofasthed forvalte det, vi er blevet givet.

I dette kvartals lektier skal vi studere Guds ideal for vores forhold 
til ham. Vi vil tydeligt se, hvordan vi kan udvikle en tillid så dyb, at 
vi forbliver trofaste mod ham, selv når vi ikke kan købe eller sælge 
(se Åb 13,17). Men en sådan tillid bliver ikke til på et øjeblik. Ved i 
trofasthed at forvalte det, Gud har givet os, kan vi allerede nu for-
berede os på, hvad der måtte ramme os i fremtiden.
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Gud har alle ressourcerne, og når vi samarbejder med ham, giver 
han os lov til at forvalte nogle af dem for ham. Det er Frelserens 
hensigt, at mennesker, som er blevet renset og helliget, skal være 
hans hjælpende hænder. Lad os takke ham for dette store privile-
gium. Det er ham, som ”friede os ud af mørkets magt og flyttede 
os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, synder-
nes forladelse“ (Kol 1,13-14).

Guds råd til sine børn gennem vismanden Salomo lyder: ”Du skal 
ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde“ 
(Ordsp 3,9). Det er et klogt råd, for ”værdig er du, vor Herre og 
Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din 
vilje blev de til og blev skabt“ (Åb 4,11).

Set fra et rent verdsligt perspektiv lever vi i en meget vanskelig  
og krævende tid. Men vores kristne verdenssyn giver os tillid og 
håb. Når vi ser de tegn, som Jesus gav, så kan vi vide, at det store 
klimaks på menneskenes historie, Jesu genkomst, er meget nær; 
det står lige for døren. Vores bøn er, at dette kvartals praktiske 
studier vil styrke din tro og tillid til Gud og opmuntre dig til at være 
en trofast forvalter for ham.

G. Edward Reid, M.Div. (Andrews University), MPH 
(Loma Linda University), JD (Georgia State University), 
er ordineret prædikant og autoriseret sagfører. Han var 
i mange år leder af Forvaltningsafdelingen i Adventist-
kirkens Nordamerikanske Division.

INDLEDNING
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1
”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).

Vores forhold til Gud indeholder en forbløffende side. Han har 
så stor tillid til os, at han overlader det til os at forvalte hans sa-
ger her på jorden. Ved begyndelsen af menneskehedens historie 
uddelegerede Gud tydeligt og klart den personlige omsorg for et 
fuldkomment skaberværk til Adam og Eva (se 1 Mos 2,7-9.15). I 
opgaven med at give dyrene navne, at passe haven og at opfylde 
jorden med børn tilkendegav Gud, at vi skal arbejde for ham i den 
verden, han skabte.

Han velsigner os også med ressourcer, men han har betroet os 
at styre dem, som fx at indsamle penge, foretage de elektroniske 
overførsler, udarbejde budgetter eller bringe vores tiende og ga-
ver til kirken sabbats formiddag. Gud opmuntrer os til at bruge de 
ressourcer, han har givet os, til vores egne behov, til andres behov 
og til at fremme hans værk. Hvor utroligt det end lyder, har Gud 
betroet os at opdrage hans børn, bygge hans bygninger og oplære 
de kommende generationer.

I denne uges studie skal vi udforske de privilegier og det ansvar, 
som hører med til at være en del af Guds familie.

· Gal 3,26.29
· Sl 50,10-12
· 1 Krøn 29,13-14
· Fil 4,19
· 1 Joh 5,3
· Matt 6,19-21
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SØNDAG

 

 2 Mos 3,10
2 Mos 5,1

Gal 3,26.29

Til eftertanke

1. JANUAR 2023

VI TILHØRER GUDS FAMILIE

”Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrene- 
hus i himlene og på jorden har navn“ (Ef 3,14-15).

Hvilket billede bruges i denne bibeltekst, og hvilket håb inde- 
holder den?

Tidligt i sit arbejde udtalte Jesus: ”Derfor skal I bede således: Vor 
Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn“ (Matt 6,9). Se-
nere gentog han den samme bøn privat for sine disciple (Luk 11,2). 
Jesus bad os om at kalde sin Fader ”Vor Fader, som er i himlene“. 
Da Jesus efter sin opstandelse opmuntrede Maria, ønskede hun at 
omfavne ham. Jesus sagde til hende: ”Hold mig ikke tilbage, for jeg 
er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og 
sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og 
jeres Gud“ ( Joh 20,17).

Fordi vi har den samme fader som Jesus, er han vores bror, og 
vi er alle brødre og søstre i Herren. Jesus blev medlem af den jor-
diske familie, for at vi kunne blive medlemmer af den himmelske 
familie. ”Den himmelske familie og den jordiske familie er ét“ (Ellen 
White, Jesu Liv, s. 608).

Hvad siger disse vers om Guds forhold til os? Hvorfor er det  
opmuntrende?

I modsætning til et skabelsessyn, hvor vi kun betragtes som et 
produkt af kolde, ubarmhjertige naturlove, lærer Bibelen os ikke 
alene, at Gud er til, men at han elsker os. Hans intime og kærlige 
forhold til os understreges af, at billedet med familien ofte bruges 
i Skriften til at beskrive det. Både når Jesus kalder Israel ”Mit folk“ 
eller os ”Guds sønner“, er pointen den samme: Gud elsker os, lige-
som familiemedlemmer skal elske hinanden. Dette er gode nyhe-
der i en hadefuld og fjendtlig verden.

Forestil dig en verden, hvor vi behandlede alle som vores  
familie. Hvordan kan vi blive bedre til at opfatte alle mennesker 
som vores brødre og søstre?
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 Sl 50,10-12
Sl 24,1

1 Krøn 29,13-14
Hagg 2,8

 

Til eftertanke

2. JANUAR 2023

GUD EJER ALT

Hvad er budskabet i disse vers, og hvad betyder det for os i  
forhold til vores holdning til det, vi ejer?

Første Krønikebog fra kapitel 17 fortæller om kong Davids ønske 
om at bygge et hus for Gud. Han delte sit ønske med profeten 
Natan, som svarede: ”Gør blot alt det, du har i sinde, for Gud er 
med dig“ (1 Krøn 17,2). Men samme nat kom Guds ord til Natan og 
instruerede ham om at sige til kongen, at fordi han var en kriger, 
kunne han ikke bygge Guds hus. I stedet ville hans søn gøre det. 
David spurgte, om han i det mindste kunne få lov til at udarbejde 
en byggeplan og samle byggemateriale. Da han fik det, tilbragte 
han resten af sit liv med at samle enorme mængder af tilhuggede 
sten, cedertræ, jern, guld, sølv og bronze ”i store mængder“. Da alt 
byggemateriale var blevet forarbejdet og samlet på byggepladsen, 
sammenkaldte David alle Israels ledere til en lovprisnings- og tak-
keceremoni.

Hvad var ifølge kong Davids offentlige bøn i 1 Krøn 29,13-14 den 
egentlige kilde til alt det byggemateriale, som han og folket havde 
brugt tid og penge på at samle og forberede? I virkeligheden sagde 
han: ”Vi kan ikke tage æren for alt dette specielle byggemateriale, 
for vi giver jo kun tilbage til dig, Gud, hvad der allerede er dit.“

Denne pointe er vigtig for alle, enten vi er rige eller fattige, men 
især for de rige. Fordi Gud i begyndelsen skabte alt (se 1 Mos 1,1; 
Joh 1,3; Sl 33,6.9), er han i sandhed den rette ejer af alt, der er til, 
også det vi har, uanset hvor hårdt og flittigt og ærligt vi har arbej-
det for det. Uden Gud og hans nåde ville vi ikke have noget som 
helst; vi ville ikke være noget som helst; faktisk ville vi slet ikke 
være til. Vi må derfor i sidste ende erkende, at Gud ejer alt, som 
er, og ved at takke og prise ham for hans godhed mod os, kan vi 
holde os denne vigtige sandhed for øje.

”For hvem er jeg, og hvad er mit folk, at vi har formået at give 
disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra, og hvad vi 
har givet dig, kommer fra din hånd“ (1 Krøn 29,14). Hvilke prin-
cipper og hvilken holdning til Gud udtrykkes i dette vers? Er der 
en lærdom til os, som vi kan bruge i vores forhold til de materi-
elle goder, vi har?
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 Sl 23,1; 37,25
Fil 4,19

 

3. JANUAR 2023

TILGÆNGELIGE RESSOURCER FOR GUDS FAMILIE

Guds største gave til sine børn er Jesus Kristus, som bringer os fred 
og tilgivelse, nåde til liv og åndelig vækst hver dag samt håbet om 
evigt liv. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have 
evigt liv“ ( Joh 3,16). ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til 
at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn“ (Joh 1,12).

Frelse er altså den grundlæggende gave; for hvad kunne vi 
uden denne gave få fra Gud, som til syvende og sidst ville betyde 
noget? Uanset, hvad vi måtte have her, vil vi en dag dø og for-
svinde. En dag vil alle, som har husket os, og alt det gode, vi har 
udrettet, også blive glemt. Vi må derfor altid først og fremmest 
have evangeliets gave, det vil sige Kristus og ham korsfæstet, som 
det centrale i alle vores tanker.

Men sammen med frelsen giver Gud os så meget mere. For 
dem, der var bekymrede for mad og klæder, tilbød Jesus trøst ved 
at sige: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt 
det andet gives jer i tilgift“ (Matt 6,33).

Hvad siger disse vers om Guds omsorg for vores daglige behov?

Da Jesus talte til sine disciple om, at han skulle forlade dem, lovede 
han dem Helligånden, som skulle trøste dem. ”Elsker I mig, så hold 
mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden 
talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som 
verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. 
I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer“ ( Joh 14,15-17). 
”Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele 
sandheden“ (Joh 16,13).

Og så giver Ånden selv fantastiske gaver til Guds børn (se 1 Kor 
12,4-11).

Kort sagt, den Gud, i hvem vi lever og ånder og er (ApG 17,28), 
den Gud, ”der giver alle liv og ånde og alle ting“ (ApG 17,25), har 
givet os vores eksistens, løftet om frelse, materielle velsignelser og 
åndelige gaver, så vi kan være til velsignelse for andre. Med alle vo-
res materielle ejendele og med alle de gaver og talenter, vi er blevet 
velsignet med, er vi ansvarlige over for Gud for, hvordan vi bruger 
disse gaver. Det er nemlig ham, som har givet dem.

TIRSDAG
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 5 Mos 6,5
 Matt 22,37

 

 5 Mos 10,12-13
1 Joh 5,3

Til eftertanke

4. JANUAR 2023

GUDS FAMILIEMEDLEMMERS ANSVAR

Vi nyder alle de åndelige og timelige velsignelser og gaver, som 
Gud giver os. Det er også godt at vide, at vi ”tilhører familien“.

Hvad betyder dette, og hvordan gør vi det?

Hvordan vil du ”elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele 
din sjæl og af hele dit sind“ (Matt 22,37)? Det er interessant, at  
Bibelen giver os svaret, og det er ikke, hvad de fleste ville forvente.

Hvordan vil bibelsk set være den rigtige reaktion i vores kærlig-
hedsforhold til vores himmelske fader?

Holde loven? Adlyde buddene? For mange kristne opfattes tanken 
om at adlyde loven, især det fjerde bud, desværre som legalisme. 
Og de påstår, at vi jo bare er kaldet til at elske Gud og elske vores 
næste som os selv. Men Gud gør det klart: vi viser vores kærlighed 
til Gud og vores næste ved at holde hans bud.

”For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud“ (1 Joh 
5,3). Vi er vant til at betragte dette vers som, at vi elsker Gud, der-
for holder vi hans bud. Og det er fint. Men måske kan vi også læse 
det sådan: ”dette er Guds kærlighed“, det vil sige, vi kender og op-
lever Guds kærlighed ved at holde hans bud.

I Matt 7,21-27 sagde Jesus, at den, som hører Guds ord og 
handler efter dem, ligner en klog mand, som byggede sit hus på 
den faste klippe. Den, som hører, men ikke adlyder, ligner en tåbe, 
som byggede sit hus på sand, og det havde frygtelige følger. Begge 
hørte ordet; den ene var lydig, den anden var det ikke. Følgerne 
blev forskellen mellem liv og død.

Tænk over forbindelsen mellem kærlighed til Gud og lydighed 
mod hans lov. Hvorfor skulle kærlighed til Gud udtrykkes på 
denne måde? Hvad er der ved at holde hans bud, som viser den 
kærlighed? 

ONSDAG
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 Matt 6,19-21

 

Til eftertanke

5. JANUAR 2023

SKATTE I HIMLEN

Hvilken afgørende sandhed udtrykker Jesus i denne tekst?

Vi har sikkert alle hørt historier om mennesker, der har samlet sig 
stor rigdom, men som på en eller anden måde mister den igen. 
Vores verden er et meget usikkert sted. Krig, kriminalitet, ondskab, 
naturkatastrofer – meget kan ske på et øjeblik og tage alt det fra 
os, som vi har arbejdet for, også det, vi ærligt og trofast har op-
tjent. Og døden kommer også pludseligt, og da er alle disse ting 
alligevel uden værdi for os.

Bibelen siger ikke, at det er forkert at være rig eller at have 
samlet sig rigdom. Men Jesus advarer os om at holde alt i det rette 
perspektiv. Men hvad vil det sige at samle sig skatte i himlen? Det 
betyder at sætte Gud og hans sag først i dit liv, i stedet for at sætte 
penge og rigdom først. Det betyder også, at vi bruger det, vi har, 
i Guds værk, til at fremme hans rige, til at hjælpe andre og til at 
være en velsignelse for andre.

Da Gud kaldte Abram, var det hans plan at bruge Abram og 
hans familie til at velsigne alle jordens familier. Gud sagde til 
Abraham, som blev kaldt ”Guds ven“ ( Jak 2,23): ”Jeg vil gøre dig til 
et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal 
være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, 
der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter 
velsignes“ (1 Mos 12,2-3).

”Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende 
Abraham“ (Gal 3,9). Den samme udfordring, som han fik, er også 
givet til os.

”Penge er meget værd, fordi der kan udrettes meget godt med 
dem. I Guds børns hænder betyder de mad til de sultne, drikke 
til de tørstige og klæder til de nøgne. De er værn for de fortrykte 
og kan bringe hjælp til de syge. Men penge er ikke mere værd end 
sand, dersom de ikke benyttes til at skaffe livets fornødenheder, 
til at glæde andre og til at fremme Guds værk“ (Ellen White, Lys 
over Hverdagen, 2. bd., s. 161).

”For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ (Matt 6,19-21). 
Hvordan står det til med dig: hvor siger dit hjerte, at din skat er?

TORSDAG
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6. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Guds hjerte længes efter sine jordiske børn med en kærlighed, 
der er stærkere end døden. Ved at give sin søn har han udøst hele 
himlen til os i én gave. Frelserens liv og død og indgriben, englenes 
tjeneste, Åndens bønner, Faderen som arbejder over og gennem 
alt, den ustandselige interesse fra himmelske væsener – det tjener 
alt sammen til at sikre menneskets frelse“ (Ellen White, Vejen til 
Kristus, s. 21).

”Hvis du har opgivet selvet og givet dig selv til Kristus, er du 
et medlem af Guds familie, og alt i Faderens hus er dit. Alle Guds 
skatte åbnes for dig, både i denne verden og i den, der kommer. 
Englenes tjeneste, Helligåndens gave, hans tjeneres arbejde sker for 
dig. Verden med alt, der er i den, er din i den udstrækning, den kan 
gavne dig“ (Ellen White, Thoughts From the Mount of Blessing, s. 110).

1. Med alle de fantastiske gaver, som Gud giver sine børn, er vi 
nødt til at spørge som salmisten: ”Hvordan kan jeg gengælde 
Herren alle hans velgerninger mod mig?“ (Sl 116,12). Lav en 
liste over de velsignelser og gaver, som Gud har givet dig i dit 
åndelige og jordiske liv, og vær evt. villig til at dele den med 
klassen på sabbatten. Hvad lærer det dig om, hvor taknemlig 
til Gud du egentlig bør være?

2. Vi tænker med rette på Gud som vores skaber. Men Bibelen 
lærer igen og igen, at han også er livets opretholder. (Se Hebr 
1,3; Job 38,33-37; Sl 135,6-7; Kol 1,17; ApG 17,28; 2 Pet 3,7.) Fra 
galakserne i universet til vores hjerteslag, fra de kræfter, der 
holder atomerne sammen i al kendt materie, er det kun Guds 
opretholdende kraft, der gør, at de kan eksistere. Hvordan 
kan denne sandhed hjælpe os til at forstå vores forpligtelser 
mod Gud med hensyn til, hvordan vi bruger alt det, han har 
givet os? Hvordan kan det hjælpe os til at se vores liv og hen-
sigten med det i det rette perspektiv?

3. Vores studiemateriale har talt om, hvorfor Jesus og frel-
sesplanen er den største af alle de gaver, Gud har givet os. 
Hvorfor er dette rigtigt? Hvor ville vi stå, hvis vi ikke havde 
Jesus og de store løfter for livet både her og for fremtiden? En 
ateistforfatter beskrev mennesker som blot ”en luns kød, der 
går i forrådnelse og knogler, der går i opløsning.“ Hvorfor har 
han ret, hvis vi ikke har evangeliets gave?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans 
befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig 
over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over 
dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud“ (5 Mos 28,1-2).

Det er ret fantastisk, at Gud har oprettet kontrakter (eller pagter) 
med os. De fleste af dem er bilaterale eller tosidige, som vil sige, at 
både Gud og mennesker, altså begge parter, skal udføre noget. Et 
eksempel på en tosidig pagt er: ”Hvis du vil gøre det og det, vil jeg 
gøre sådan.“ Eller ”Jeg vil gøre dette, hvis du vil gøre sådan.“

Der findes en mere sjælden form for pagt, som er ensidig: ”Jeg vil 
gøre dette, enten du gør noget eller ej.“ Nogle få af Guds pagter 
med menneskene er ensidige. For eksempel: ”Han lader sin sol 
stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og 
uretfærdige“ (Matt 5,45). Uanset, hvad vi gør eller lader være med 
at gøre, kan vi regne med, at Gud giver solskin og regn uden for-
skelsbehandling. Efter den store vandflod gav Gud menneskene et 
løfte: ”En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden“ (1 Mos 9,11), 
ligegyldigt hvordan vi opfører os. Han lovede også: ”Så længe jor-
den står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, 
dag og nat ikke ophøre“ (1 Mos 8,22). Årstiderne vil komme og gå 
uafhængigt af os.

I denne uge skal vi studere nogle meget vigtige bilaterale pagter 
mellem Gud og hans børn. Lad os bede om, at vi med Guds hjælp 
kan opfylde vores del af pagten.

· Matt 10,22
· Joh 6,29
· 5 Mos 28,1-14
· Ordsp 3,1-10
· Mal 3,7-11
· Matt 6,25-33
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SØNDAG

 

Til eftertanke

8. JANUAR 2023

FRELSENS PAGT

Jesu død på korset gjorde frelsen mulig for hvert menneske, som 
nogensinde har levet eller kommer til at leve. I modsætning til 
løftet om årstiderne er frelsen ikke ensidig – den gives ikke til alle 
uden forskel. Troen på, at alle bliver frelst, kaldes ”universalisme“.

Jesus lærte tydeligt, at selv om han døde for hele menneske-
heden, vil mange vælge at gå på den brede vej, som fører til forta-
belse og evig død (Matt 7,13-14).

Hvad siger følgende tekster om, hvordan mennesker modtager 
den gave, Gud tilbyder om frelse i Jesus?

1 Joh 5,13

Matt 10,22

Joh 6,29

2 Pet 1,10-11

Paulus forstod frelsespagtens bilaterale natur. Selv da han var klar 
over, at han snart skulle henrettes, og mange af hans ledsagere 
havde forladt ham, skrev han med stor tillid til sin kære ven Timo-
theus, at han havde opfyldt sin side af aftalen. ”Mit blod skal snart 
udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den 
gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdig-
hedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, 
på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har 
glædet sig til hans tilsynekomst“ (2 Tim 4,6-8).

Paulus siger: ”Jeg er rede, for jeg har stridt den gode strid, fuld-
ført løbet og bevaret troen.“ Men Paulus gjorde det altid klart, at 
frelse opnås alene ved tro, ikke ved lovgerninger. Han betragtede 
altså ikke sit arbejde eller sine præstationer som noget, der gjorde 
ham fortjent til frelsen. Den ”retfærdighedens sejrskrans“, som 
venter ham, er Jesu retfærdighed, som Paulus i tro har taget imod 
og holdt fast ved indtil hans liv ender.

Frelsen er en ufortjent gave. Men hvad er forskellen på dem, 
som tager imod gaven og dem, som ikke gør det? Hvordan mod-
tager jeg denne gave? Hvad er min del?



18

MANDAG

 

 

 5 Mos 28,1-14

Til eftertanke

9. JANUAR 2023

HVIS DU ADLYDER HERREN

Femte Mosebog er den nedskrevne udgave af Moses’ afskedstale, 
som skulle videregives til den næste generation af israelitter efter 
vandringen i ørkenen i fyrretyve år. Disse budskaber blev givet 
på sletterne ved Moab lige øst for Jeriko. Femte Mosebog er med 
rette blevet kaldt ”En mindebog“.

I denne bog gennemgår Moses, hvordan Gud trofast har været 
med Israels folk. Han gengiver vandringerne fra Sinaj til Kadesh- 
Barnea på grænsen til Det Lovede Land, men fortæller også om 
deres oprør og de 40 års ørkenvandring. Han gentager de ti bud, 
kravene om tiende og et centralt forrådskammer. Men det cen-
trale fokus i Femte Mosebog er rådet om at adlyde Gud og mod-
tage hans velsignelser. Moses beskriver Gud som én, der både har 
evnen og villigheden til at tage sig af sit folk.

Hvilke store velsignelser bliver folket lovet? Hvad skal de gøre 
for at få del i disse velsignelser?

Moses var ivrig efter, at folket skulle forstå, at Gud havde til hen-
sigt at give dem store og endda mirakuløse velsignelser. Hans ord 
”hvis du adlyder Herren“ gjorde det klart for dem, at deres evige 
skæbne stod på spil. Her ser vi et eksempel på menneskers frihed 
til at vælge. Israelitterne var Guds udvalgte folk og modtagere af 
store velsignelser og store løfter. Men disse velsignelser og løfter 
var ikke ubetingede. De skulle godtages, modtages og følges.

Intet af det, Gud havde krævet af dem, var for vanskeligt for 
dem. ”For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller 
fjernt. Det er ikke i himlen, så man måtte sige: »Hvem vil stige op 
til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan 
følge det?« Det er heller ikke på den anden side af havet, så man 
måtte sige: »Hvem vil drage over til den anden side af havet og 
hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?« Nej, 
ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge 
det“ (5 Mos 30,11-14).

Ud over velsignelserne var der selvfølgelig også forbandelserne 
eller advarslerne om, hvad der ville ramme dem, hvis de var uly-
dige (5 Mos 28,15-68), altså hvilke konsekvenser deres synd og 
oprør ville have for dem.

Hvad betyder det for os i dag at lytte til og adlyde det, som Gud 
siger til os?
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 Ordsp 3,1-10

Til eftertanke

10. JANUAR 2023

ÆR GUD

Ordsprogsbogen handler mere om visdom og tåbelighed end om 
rigtigt og forkert. Når man læser bogen igennem, vil man se forde-
lene ved visdom og farerne ved tåbelighed.

Hvilke store løfter gives? Hvad betyder ”det første af al din  
afgrøde“?

Gud beder os om at sætte ham først i den måde, vi forvalter vores 
ejendom. Vi skal anerkende, at han ejer alt og vise tillid til, at han 
vil sørge for os. Men han siger også, at hvis vi sætter ham først, 
vil han velsigne det, der er tilovers. At sætte Gud først er for os en 
troshandling, et udtryk for, at vi stoler på Gud af hele vores hjerte, 
ikke på vores egen indsigt. Det er især vigtigt, for der indtræffer 
ofte hændelser, som vi ikke forstår eller ser nogen mening i.

Intet bør motivere os mere til at stole på Gud og hans kærlig-
hed end korset. Tænk over, hvad hver eneste af os har fået i Jesus. 
Gud er ikke kun vores skaber ( Joh 1,1-4) og opretholder (Hebr 1,3), 
men også vores frelser (Åb 5,9). Når vi indser det, er det at give det 
første af alt, vi ejer, det mindste vi kan gøre.

”Gud kræver ikke alene tienden som sin, men han fortæller os 
også, hvordan den skal sættes til side for ham. Han siger: ‘Du skal 
ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde.’ 
Det lærer ikke, at vi skal bruge vores midler på os selv og så give 
det, der bliver til overs til Gud, selv om det gives som en ærlig ti-
ende. Lad Guds del blive sat til side først“ (Ellen White, Counsels on 
Stewardship, s. 81).

Gud siger, at hvis vi sætter ham først, ”så fyldes dine forrådskamre 
til overflod“ (Ordsp 3,10). Men det vil ikke ske ved et mirakel. Det 
vil sige, du kommer ikke til at vågne en morgen og opdage, at alle 
dine forrådskamre pludselig er blevet fyldt. I stedet er Bibelen 
fyldt med principper for god forvaltning, omhyggelig planlægning 
og økonomisk ansvarlighed. Og trofasthed mod det, Gud kalder os 
til at gøre, er vores første og største ansvar.

Hvordan lærer vi at have tillid til Gud og hans løfter, når vi  
oplever økonomiske vanskeligheder, og vores forrådskamre  
ikke er fulde, selv om vi forsøger at være trofaste?

TIRSDAG
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 Mal 3,7-11

Til eftertanke

11. JANUAR 2023

TIENDEAFTALEN

Der er en tæt åndelig forbindelse mellem vores forhold til Gud 
og det at give vores tiende. Israelitterne havde fremgang, når de 
adlød Gud og trofast gav deres tiende. Men de mødte vanskelig-
heder, når de ikke gjorde det. De fulgte tilsyneladende en cyklus 
af lydighed og fremgang og dernæst ulydighed og vanskeligheder. 
Det var under en sådan periode med ulydighed, at Gud gennem 
profeten Malakias tilbød en bilateral kontrakt med sit folk.

Hvilke løfter og forpligtelser finder vi i disse vers?

Gud lovede folket, at hvis de ville vende om til ham, ville han 
vende om til dem. Da de spurgte, hvad det betød at vende om til 
ham, svarede han klart og tydeligt: ”Hold op med at bedrage mig 
med jeres tiende og afgifter.“ Deres bedrag var årsagen til, at de 
blev forbandet. Og her er Guds løsning på forbandelsens problem: 
”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret“ (Mal 3,10). Hvis I gør 
det, vil jeg åbne ”himlens vinduer for jer og udøse velsignelse uden 
mål over jer“. Hvis Guds velsignelser til os overvælder os, betyder 
det, at vi har modtaget en overflod, hvorfra vi kan hjælpe andre og 
være med til at fremme Guds sag.

”Han, som ikke alene gav os sin enbårne søn til at dø for os, har 
indgået en pagt med dig. Han giver dig sine velsignelser; til gen-
gæld kræver han, at du bringer din tiende og dine gaver til ham. 
Ingen vil nogensinde turde påstå, at de ikke forstod, hvad dette 
drejede sig om. Guds plan mht. tiende og gaver er tydeligt udtrykt 
i det tredje kapitel hos Malakias. Gud kalder sine menneskelige tje-
nere til at være tro mod den kontrakt, han har oprettet med dem“ 
(Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 75).

En af de positive perioder beskrives under den gode kong Hizkija af 
Juda, hvor folket viste lydighed. Der foregik en sand vækkelse i Juda, 
og folket begyndte trofast at bringe deres tiende og gaver til temp-
lets forrådskammer. Der kom så meget ind, at der lå store bunker i 
templet. 2 Krøn 31,5 fortæller, hvad der skete, da folket kom ”med 
førstegrøde af korn, vin, olie, honning og al markens afgrøde i store 
mængder, og de kom med tiende af alt i rigelig mængde.“

Hvad fortæller din tiende om dit åndelige liv og dit forhold til 
Gud?

ONSDAG
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 Matt 6,25-33

 Es 26,3

 1 Joh 1,9

 2 Krøn 7,13-14

12. JANUAR 2023

SØG FØRST

Det blev sagt om Jesus, at ”den store folkeskare hørte gerne på 
ham“ (Mark 12,37). De fleste i den store folkeskare, som fulgte 
ham og lyttede til ham, var ganske almindelige mennesker. De var 
blevet bespist på bjergsiden og havde lyttet til hans bjergprædi-
ken. Grundlæggende sagde Jesus til dem: Jeg ved, at I er bekymrede 
for, hvordan I skal sørge for jeres familier. I bekymrer jer om mad og 
drikke, som I har brug for hver dag, og klæder for at holde jer varme. 
Men her er, hvad jeg foreslår …

Hvad blev lovet, og hvad skulle folket gøre for at få del i disse 
løfter?

Mange af Guds løfter indeholder elementer af en bilateral (tosidig) 
pagt. Det vil sige, at for at få velsignelserne skal vi også gøre vores 
del.

Hvad bliver vi bedt om at gøre for at have Guds fred?

Hvad vil Jesus gøre for os, hvis vi bekender vores synder?

Hvilke ”hvis/så“ og ”da“ indeholder Guds forslag her?

Alle disse tekster og mange flere handler om den vigtige kends-
gerning, at selv om Gud er almægtig, selv om Gud er vores skaber 
og opretholder, og selv om frelsen er en gave, som Gud i sin nåde 
giver os helt ufortjent, har vi stadigvæk en opgave at udføre i den 
store strids drama her på jorden. Vi må bruge den frihed, vi har 
fået til at vælge; vi må vælge at følge Helligåndens påvirkning og 
adlyde det, Gud kalder os til at gøre. Selv om Gud tilbyder os vel-
signelser og liv, kan vi vælge forbandelser og død i stedet. Det er 
derfor ingen overraskelse, at Gud siger: ”Så vælg da livet, for at du 
og dine efterkommere må leve“ (5 Mos 30,19).

TORSDAG
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13. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Når Guds folk ned igennem historien villigt og med glæde har fulgt 
hans plan for systematisk godgørenhed [tiende], gaver og ofre, har 
de altid erfaret Guds faste løfte: fremgang i deres livsgerning står i 
forhold til deres lydighed mod hans krav. Når de anerkendte Guds 
krav, fulgte hans forordninger og ærede ham med det, de ejede, 
blev deres lader fyldt til overflod. Men når de røvede fra Gud med 
hensyn til tiende og gaver, måtte de indse, at de ikke alene røvede 
fra Gud, men også fra sig selv, for han begrænsede sine velsig-
nelser til dem i forhold til, hvordan de begrænsede deres gaver til 
ham“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 3. bd., s. 395).

Bibelen gør det meget klart, at vi bliver frelst ved tro alene. Frelsen 
er en gave af Guds nåde alene. Vores lydighed mod Guds bud er 
et svar på Guds nåde; det gør os ikke fortjent til nåden. Hvis den 
kunne fortjenes, var det jo slet ikke nåde: se Rom 4,1-4.

Når vi ser på Guds bilaterale pagt med os, kan vi se både vores 
velsignelser og vores ansvar. Gennem vores svar på, hvad Gud 
tilbyder os, oprettes vores forhold til ham, og det afgør i stor grad 
vores egen skæbne. Lydighed – kærlighedens tjeneste og troskab 
– er det sande tegn på discipelskab. Frem for at fritage os fra lydig-
hed, får vi gennem tro og tro alene del i Kristi nåde, som sætter os 
i stand til at yde den lydighed, som Gud kræver af os.

1. Det er blevet sagt, at hvis alle adventister var trofaste i at 
give deres tiende, ville vores kirke have mere end nok midler 
til at gøre alt det, der skal til for at forkynde budskabet. Hvad 
gør du med hensyn til tiende og gaver for at hjælpe kirken til 
at udføre det, den er kaldet til?

2. Tænk dybere over, hvor vigtige vores valg og vores gerninger 
er i vores forhold til Gud. Hvordan kan vi være opmærk-
somme på spørgsmålene omkring gerninger og lydighed, 
også tiende og forvaltning, uden at det bliver lovtrældom?

3. Tal sammen i klassen om, at vi kan komme til at opleve van-
skelige tider, selv om vi er trofaste. Hvordan skal vi forstå det, 
når det sker, og hvordan kan vi undgå at blive modløse, hvis 
det sker?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 14. JANUAR 2023



1
”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være 
føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens 
vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger 
Hærskarers Herre“ (Mal 3,10).

I 1 Mos 14 var Abram vendt tilbage fra en vellykket befrielses- 
mission, hvor han havde reddet sin nevø Lot, Lots familie og an-
dre mennesker, der var blevet ført bort som fanger fra Sodoma. 
Kongen i Sodoma var så taknemmelig, at han tilbød Abram alt det 
bytte, der var blevet taget under kampen. Abram nægtede ikke 
alene tilbuddet, men gav også tiende til Melkisedek af alt det, han 
ejede.

Umiddelbart efter Abrams tiendeerfaring sagde Herren: ”Frygt 
ikke, Abram, jeg er dit skjold! Din løn skal blive meget stor“  
(1 Mos 15,1). I realiteten sagde Gud til ham: ”Du skal ikke være 
bekymret. Jeg vil være din beskytter og opretholder.“ Lang tid 
senere, da Israels folk var ved at skulle gå ind i Det Lovede Land, 
sagde Moses til dem: ”År for år skal du tage tiende af hele den  
afgrøde, din mark bærer … for at du må lære at frygte Herren  
din Gud alle dage“ (5 Mos 14,22-23).

Ellen White skrev: ”Menneskene fik påbud om at ofre gaver til  
Gud i religiøs øjemed, inden det bestemte system blev overgivet til 
Moses“ (Vejledning for menigheden, bd. 1, s. 309).

Hvilken betydning har alt dette for os i dag?

· 1 Mos 14,18-20
· Mal 3,10
· 5 Mos 12,5-14
· 3 Mos 27,30
· 1 Kong 17,9-16
· 1 Kor 4,1-2
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SØNDAG

 

1 Mos 14,18-20
Hebr 7,1-9

1 Mos 28,13-
14.20-22

Til eftertanke

15. JANUAR 2023

TIENDE ER LIG MED EN TIENDEDEL

Ordbøger definerer tiende som ”en tiendedel af noget“ eller ”10 
procent“. Denne definition er mest sandsynlig hentet fra den 
bibelske fortælling. Tiende er ganske enkelt at give 10 % af vores 
indtjening eller værdiforøgelse til Gud. Vi erkender, at alt, vi har, al-
lerede tilhører ham. Lovene om tiende, som blev givet til Israel på 
Sinaj bjerg, understreger, at tienden er hellig og tilhører Gud (se 3 
Mos 27,30.32). Gud beder kun om sine 10 procent. Vores takkega-
ver er ikke en del af, men i tillæg til tienden. Tienden er minimum-
stegnet på vores kristne overgivelse. Vi finder ingen indikation 
nogen steder i Bibelen på, at Guds del er mindre end en tiendedel.

Hvordan var Abrams reaktion, da han mødte Melkisedek?  
Hvad lærer det os om tiendeinstitutionens alder?

Den første omtale af tiende i Bibelen finder vi i 1 Mos 14, som  
gengiver beretningen om Melkisedeks møde med Abram. Den  
sidste omtale af tiende i Bibelen genfortæller det samme møde, 
og fortæller, hvordan Abram gav tiende til Melkisedek. I Hebræ-
erbrevets gengivelse fortælles det, at hverken Melkisedek eller 
Kristus tilhørte Levi stamme, så det at give tiende går både forud 
for og fortsætter efter levitternes særstilling. Tiende er ikke kun 
en jødisk skik og har ikke sin oprindelse hos jøderne ved Sinaj.

Hvad lovede Gud at gøre for Jakob, og hvordan reagerede Jakob?

Da Jakob rejste hjemmefra på flugt fra sin vrede bror Esau, havde 
han en nat en drøm om en stige, som nåede fra jorden helt op til 
himlen. Engle gik op og ned ad stigen. Og Gud stod øverst oppe og 
lovede Jakob, at han ville være med ham og en dag føre ham hjem 
igen. Denne enlige unge mand havde en omvendelseserfaring og 
sagde: ”Så skal Herren være min Gud … og alt, hvad du giver mig, 
vil jeg give dig tiende af“ (1 Mos 28,21-22).

Hvorfor er det vigtigt at forstå, at ligesom sabbatten opstod  
tiendesystemet ikke i det gamle israelitiske lovsystem eller  
religiøse system? Hvilken betydning har det for os, som lever 
efter korset?
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MANDAG

 Mal 3,10

 

 5 Mos 12,5-14

Til eftertanke

16. JANUAR 2023

HVOR ER FORRÅDSKAMMERET?

Hvad kan vi lære fra dette vers med hensyn til, hvortil vores  
tiende skal gives?

Selv om der ikke er givet specifikke retningslinjer i teksten, frem-
går det alligevel tydeligt, at Guds folk vidste, hvad der mentes med 
”forrådskammeret“. Gud indbefatter i sine retningslinjer, at ”der 
kan være føde“ i hans hus. Guds folk forstod, at Guds hus oprinde-
ligt var helligdommen, det smukke telt, som var bygget efter speci-
fikke retningslinjer givet til Moses på Sinaj bjerg. Senere, da Israel 
boede i Det Lovede Land, var det centrale sted til at begynde med 
i Silo og dernæst mere permanent i templet i Jerusalem.

Disse vers indikerer ikke, at Guds folk selv kunne beslutte, hvad 
deres tiende skulle gives til. Kan vi udlede noget af det, som har 
betydning for os i dag?

Som medlemmer af Guds familie ønsker vi at forstå og følge Guds 
vilje med hensyn til, hvad vi skal gøre med vores tiende. Bibelen 
fortæller, at tre gange om året, ved påske, pinse og løvhyttefest (2 
Mos 23,14-17) skulle Guds folk rejse op til Jerusalem og personligt 
medbringe deres tiende og gaver og lovprise og tilbede Gud. Der-
efter uddelte levitterne tienden til deres brødre i hele Israels land-
område (se 2 Krøn 31,11-21; Neh 12,44-47; 13,8-14). I overensstem-
melse med dette bibelske princip om et centralt forrådskammer 
har Syvende Dags Adventistkirken udpeget de lokale konferenser 
og sammenslutningen af konferenser i missioner og unioner til at 
være forrådskamre på vegne af verdenskirken, og derfra får præ-
sterne deres løn.

For at gøre det enklere bliver tienden ofte givet i den lokale me-
nighed, hvor medlemmer som en del af tilbedelsen bringer deres 
tiende og gaver. I dag kan man også indbetale tienden digitalt. Den 
lokale menighedskasserer indsender tienden til konferensens eller 
unionens ”forrådskammer“. Dette tiendesystem, som fra starten 
blev indstiftet af Gud, har gjort det muligt for Adventistkirken at 
drive en verdensomfattende og voksende mission.

Hvad ville der ske med vores kirke, hvis alle gav tiende til selv-
valgte formål? Hvilken fremgangsmåde anbefaler Bibelen – og 
kan vi sammenligne templet med Adventistkirken?
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 3 Mos 27,30
4 Mos 18,21.24

 ApG 20,35

Til eftertanke

17. JANUAR 2023

HENSIGTEN MED TIENDEN

Hvad siger Gud, at hensigten med tienden er?

Gud ejer alt (Sl 24,1), og han har derfor selvfølgelig ikke personligt 
brug for pengene. Men da tienden er hans, fortæller han os, hvad 
vi skal gøre med den. Den skal bruges til at understøtte evangeliets 
udbredelse. Derfor bliver præsternes behov dækket af Guds tiende.

Levi stamme, præsterne i Det Gamle Testamente, fik ikke store 
landejendomme ligesom de andre stammer. Levi fik visse byer, 
deriblandt tilflugtsbyerne, og nok land til personlige haver. De blev 
forsørget ved hjælp af de andres tiende, og de gav også selv tiende 
af det, de tjente.

Hvad er budskabet i dette vers, og hvordan står det i forhold til 
spørgsmålet om tiende?

At give tiende er vigtigt, for det styrker tillidsforholdet til Gud. At 
tage en tiendedel af sin indkomst og ”give den væk“, selv om den 
teknisk set allerede tilhører Gud, er en troshandling, og kun ved at 
praktisere tro, vil troen vokse.

Tænk fx på endens tid, hvor det siges, at de trofaste ikke kan købe 
eller sælge (Åb 13-14). Det vil have altafgørende betydning at have 
udviklet en tillid til Gud og hans forsyn, magt og kærlighed, når det 
ser ud til, at hele verden er imod os. Trofasthed med tienden kan 
hjælpe os til at udvikle denne tillid. Men selv før de sidste tider er 
det vigtigt for os alle at have lært at stole på Gud, uanset hvilken 
situation vi er i.

En anden vægtig begrundelse for økonomisk trofasthed er at få 
adgang til de konkrete velsignelser, Gud har lovet. Som en del af 
tiendeaftalen har Gud lovet velsignelser, som er så store, at vi ikke 
vil have plads nok til at modtage dem. Med vores overflod kan vi 
hjælpe andre og være med til at støtte Guds arbejde med vores 
gaver.

Hvordan har du oplevet, at det er ”saligere at give end at mod-
tage“?

TIRSDAG
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 1 Kong 17,9-16

Til eftertanke

18. JANUAR 2023

TIENDE – FØR ELLER EFTER SKAT?

Hvis vi er lønmodtagere, beregner vi tienden ud fra vores ind-
komst. Hvis vi er selvstændige udregnes tienden ud fra fortjene-
sten. I mange lande trækkes der skat af lønnen, som dækker udgif-
ter til forskellige serviceydelser. Det er fx sikkerhed, infrastruktur, 
sundhedsvæsen, arbejdsløshedsunderstøttelse, uddannelse, etc. 
Spørgsmålet er, om vi skal give tiende af vores indkomst før eller 
efter skat. De, som er selvstændige, er i deres fulde ret til at fra-
trække udgifter til virksomheden, så de kan beregne deres egent-
lige fortjeneste, før personlig skat fratrækkes. Studier af medlem-
mers tiendevaner har vist, at de fleste adventister giver tiende af 
deres bruttoindkomst, dvs. før der betales skat.
 
Hvordan var enkens situation, før Elias kom til hende? Hvad bad 
profeten hende om at gøre, før hun sørgede for sig selv og sin 
søn? Kan vi lære noget af denne beretning i forhold til tiende?

Enken i Sarepta havde fået at vide af Gud, at en gudsmand ville 
komme og besøge hende (1 Kong 17,9). Da Elias ankom, forkla-
rede hun ham, hvor alvorlig hendes situation var. Elias bad hende 
først om at hente noget vand til ham, og så tilføjede han: ”Du skal 
ikke være bange! Gå hjem og gør, som du har sagt, men bag først 
et lille brød til mig, og kom herud med det; bagefter kan du lave 
noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren, Israels Gud: 
Krukken skal ikke blive tom for mel og kanden ikke mangle olie, før 
Herren lader det regne på jorden“ (1 Kong 17,13-14).

Var profeten meget selvisk, eller var det for at prøve hendes 
tro og give hende mulighed for at omsætte sin tro i praksis? Svaret 
bør være indlysende. ”Enhver skal være sin egen ligningsmand, 
og det er overladt til ham at give, efter som han sætter sig for i sit 
hjerte“ (Ellen White, Vejledning for Menigheden, bd. 1, s. 451).

Svaret på spørgsmålet om tiende før eller efter skat er, at det 
er op til hver enkelt af os at tage stilling. Kirken bestemmer ikke, 
hvad vi bør gøre, og med rette. Til syvende og sidst må vi træffe 
vores eget valg; og uanset hvad vi gør, må vi ikke dømme andre, 
som gør det anderledes. Vi skal alle personligt stå til ansvar over 
for Gud og Gud alene, for de valg, vi træffer.

Har du oplevet at modtage velsignelser fra Gud, fordi du har  
givet tiende? Føler du, at det styrker din tro at give til Gud først?

ONSDAG
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 1 Kor 4,1-2

 

 Matt 25,19-21

Til eftertanke

19. JANUAR 2023

EN ÆRLIG OG OPRIGTIG TIENDE

Hvordan forventes vi at være som Guds børn og forvaltere af 
hans velsignelser?

Hvad vil det sige at være trofast med tienden? Vi har i denne uge 
set på forskellige grundlæggende elementer:
1. Mængden – 10 % af vores indkomst eller fortjeneste.
2. Tienden skal bringes til forrådskammeret – der hvor præsterne 

får deres løn fra.
3. Vi ærer Gud ved at give den første del af vores indkomst tilbage 

til ham.
4. Tienden bør anvendes til det rigtige formål – at opretholde præ-

sternes arbejde og spredningen af evangeliet.

Som medlemmer af menigheden har vi ansvar for de tre første 
punkter. Forvalterne af forrådskammeret har ansvar for, at tien-
den bliver brugt på rette måde. Gaver kan vi frit give, som vil vil og 
kan, men at bringe tienden til forrådskammeret er vores ansvar 
– rammerne er sat af Gud. Hvis jeg ikke returnerer en tiendedel 
af min ”afgrøde“, giver jeg ikke tiende; og hvis de 10 % ikke bliver 
bragt til forrådshuset, følger jeg heller ikke Guds anvisning.

Hvornår vil vi blive bedt om at aflægge regnskab for vores  
forvaltning af Guds midler? Hvad siges der til dem, der har  
været tro mht. det finansielle?

”’Bring hele jeres tiende til forrådskammeret’ (Mal 3,10), lyder 
Guds befaling. Der appelleres hverken til taknemmelighed eller 
gavmildhed. Dette er en sag, som kun angår ærlighed. Tiendede-
len tilhører Herren; og han befaler os at give ham det tilbage, som 
er hans eget“ (Ellen White, Uddannelse, s. 139). At være Guds for-
valter er et enestående privilegium, men også et ansvar. Han vel-
signer og opretholder os og beder om en tiendedel, og så bruger 
han sin tiende til at sørge for dem, der arbejder for ham, ligesom 
han gjorde for Levi stamme på det gamle Israels tid.

Nogle af kirkens medlemmer bryder sig ikke om den måde,  
tienden forvaltes. Nogle holder op med at give tiende eller  
sender pengene andre steder hen. Men Gud sagde: ”Bring  
hele jeres tiende til forrådskammeret“ – uden en tilføjelse, der 
handler om, hvad vi selv synes.

TORSDAG
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20. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Læs Ellen Whites mest omfattende dokument om tiende i  
Testimonies for the Church, 9. bd., s. 245-252.  
Læs også Section III i Counsels om Stewardship, s. 65-107.

”Hvis al tiende fra vores folk kom ind i Herrens skatkammer, som 
den burde, ville vi modtage så store velsignelser, at gaver og ofre 
for hellige formål ville tidobles, og på den måde ville forbindelsen 
mellem Gud og mennesker holdes åben“ (Ellen White, Testimonies 
for the Church, 4. bd., s. 474). 

”I det tredje kapitel hos Malakias finder vi den aftale, som Gud 
har oprettet med menneskene. Her beskriver Herren den del, han 
vil udføre ved at give sine store gaver til dem, som trofast bringer 
deres tiende og gaver til ham“ (Ellen White, Review and Herald, 17. 
december 1901). 

”Alle bør huske, at Guds fordringer til os går forud for alle an-
dre fordringer. Han giver os rigeligt, og han har indgået en aftale 
med menneskene om, at en tiendedel af hans ejendele skal gives 
tilbage til Gud. Herren har i sin godhed betroet sine skatte til 
sine forvaltere, men om den tiendedel siger han: Denne er min. 
I samme forhold, som Gud har givet sin ejendom til mennesket, 
skal mennesket give en trofast tiende tilbage til Gud af alt det, han 
får i eje. Denne præcise ordning blev indstiftet af Jesus Kristus 
selv“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 6. bd., s. 384).

1. Tænk over, at ideen med at give tiende ikke opstod i det 
gamle Israel. Hvordan kan det hjælpe os til at forstå, at  
denne forpligtelse over for Gud også gælder os?

2. Drøft det sidste spørgsmål i mandagsafsnittet. Tænk over, 
hvad der ville ske, hvis folk besluttede sig for at give deres 
tiende til andre formål. Hvad ville det betyde for vores kirke? 
Hvad ville der ske, hvis alle tænkte: ”Min tiende er så lille i 
forhold til alt andet, så det betyder ikke noget“? 

3. Tænk over tiende som et udtryk for loyalitet. Hvem er du loyal 
imod? I hvor høj grad har jeg ret til at være medbestem-
mende i menigheden, hvis jeg ikke støtter med min tiende?

4. Del med andre, hvad du har erfaret ved at give tiende. Kan 
andre lære noget af dine oplevelser?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG



31

NOTER TIL SABBATTEN | 21. JANUAR 2023



1
”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).

Udover tiende giver vi også gaver, som kommer fra de resterende 
90 % af det, vi har, efter at vi har givet vores tiende tilbage til Gud. 
Og det er her, gavmildheden begynder. Guds folk gav forskellige 
slags ofre. Skyldofre givet som svar på Guds nåde, takofre som 
respons på Guds beskyttelse og velsignelser i form af sundhed 
og fremgang. Der var også ofre til gavn for de fattige og ofre til at 
bygge og vedligeholde det hus, man tilbad i.

Når vi tænker over, hvor store Guds gaver til os er, begynder vi at 
se vores gaver som mere end asfalt til kirkens parkeringsplads 
eller nye kordragter. Vi bringer vores gaver som svar på, hvad 
Gud har gjort for os, især gennem Jesu offer. ”Vi elsker, fordi han 
elskede os først“ (1 Joh 4,19). Kirken, enten det er den lokale, vores 
union eller verdenskirken, bruger altså vores gaver til at fremme 
Guds værk. I denne uge skal vi se, hvad Bibelen siger om, hvordan 
gaver indgår i vores forvaltning af Guds sag her på jorden.

· 2 Kor 9,6-7
· 5 Mos 16,17
· Sl 116,12-18
· 1 Krøn 16,29
· Mark 12,41-44
· Mark 14,3-9
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Gaver til Jesus

TIL SABBATTEN | 28. JANUAR 20234
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SØNDAG

 

 Matt 6,31-34
5 Mos 28,1-14

Til eftertanke

22. JANUAR 2023

MOTIVATIONEN FOR AT GIVE

Vi elsker Gud, fordi han elskede os først. Vores gaver er en re-
spons på hans fantastiske gave til os, nemlig Jesus. Faktisk får vi at 
vide, at: ”Herren har ikke brug for vores gaver. Vi kan ikke berige 
ham med vores gaver. David siger: ‘Det er jo dig, alting kommer 
fra, og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd’ (1 Krøn 29,14). 
Men Gud giver os lov til at vise vores påskønnelse over hans vel-
signelser gennem selvopofrende handlinger, så vi kan give hans 
velsignelser videre til andre. Dette er den eneste måde, hvorpå 
det er muligt for os at vise vores taknemmelighed og kærlighed til 
Gud. Han har ikke givet nogen anden måde“ (Ellen White, Counsels 
on Stewardship, s. 18).

Når vi giver ”vores“ penge til Jesus, styrker det både vores kærlig-
hed til ham og til andre. Penge kan være en stor kilde til godhed. 
Jesus brugte meget tid på at tale om penge. Hvert sjette vers i 
Matthæus, Markus og Lukas handler om penge. Evangeliets gode 
nyhed er, at Gud kan befri os fra forkert brug af og kærlighed til 
penge.

Hvad lover Gud at gøre for os, hvis vi adlyder ham? Er det selvisk 
af os at holde fast ved Guds løfter?

Vores gaver er et bevis på vores villighed til selvopofrelse for Gud. 
At give kan være en dyb åndelig oplevelse, et udtryk for, at vores 
liv er helt overgivet til Gud som vores Herre. Handlinger siger mere 
end ord. Vi kan sige, at vi elsker Gud, men rige gaver er med til at 
vise og til og med forstærke den kærlighed.

Vores gaver kommer fra et hjerte, der stoler på en personlig Gud, 
som hele tiden giver os det, han ser er bedst for os. Når vi giver 
gaver til Gud, udspringer det af overbevisningen om, at vi har 
fundet vished om frelse i Jesus Kristus. De er ikke et fredsoffer. 
Vi giver ikke for at opnå Guds accept. Vores ofre udspringer af et 
hjerte, som i tro har taget imod Jesus som den eneste og tilstræk-
kelige kilde til nåde og frelse.

Læs 2 Kor 9,6-7. Hvad siger Herren til os her? Hvad vil det sige at 
give ”som man har hjerte til“? Hvordan lærer jeg at være en glad 
giver?
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MANDAG

 5 Mos 16,17

 

 Sl 116,12-14

Til eftertanke

23. JANUAR 2023

HVILKEN DEL SKAL VÆRE GAVER?

Hvilket kriterium angiver Gud her som grundlaget for, hvad vi 
skal give som gaver, i stedet for en bestemt procentdel?

Vores gaver er en erkendelse af og et udtryk for vores taknemme-
lighed til Gud for hans talrige gaver: liv, frelse, opretholdelse og 
konstante velsignelser af mange slags. Som vi så i ovenstående 
tekst er størrelsen på vores gaver baseret på, hvad vi er blevet vel-
signet med. ”Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget 
af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget 
mere af“ (Luk 12,48).

Hvordan skal vi svare på det spørgsmål, der stilles i vers 12?  
Hvor kommer penge ind i svaret?

Hvordan skal vi nogen sinde kunne tilbagebetale Gud for alle hans 
velsignelser til os? Det enkle svar er, at det kan vi ikke. Det ser ud 
til, at det bedste, vi kan gøre, er at være gavmilde over for Guds 
sag og hjælpe vores medmennesker. Da Jesus sendte sine disciple 
ud på en missionsrejse, sagde han til dem: ”I har fået det for intet, 
giv det for intet“ (Matt 10,8). Vores offergaver er med til at udvikle 
en kristuslignende karakter. Derved forandres vi fra selviskhed til 
kærlighed. Vi skal blive optaget af andre og af Guds sag, ligesom 
Jesus var det.

Lad os altid huske, at ”således elskede Gud … at han gav“ ( Joh 
3,16). Lige så sikkert er det, som dag følger nat, at jo mere vi sam-
ler for os selv, jo mere selvisk bliver vores hjerte, og jo mere ulyk-
kelige bliver vi også.

Det er op til os at afgøre, hvor meget vi giver, og hvem vi giver det 
til. Men at bringe en offergave til Herren er en kristen pligt med 
åndelige og moralske konsekvenser. At undlade at gøre det er at 
tilføre os selv åndelig skade i langt større grad, end vi måske ind-
ser.

Hvad fortæller dine gaver og din holdning til at give om dit  
forhold til Gud?
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 1 Krøn 16,29
Sl 96,8-9

Sl 116,16-18

Til eftertanke

24. JANUAR 2023

GAVER OG TILBEDELSE

Bibelen giver ikke en nøjagtig plan for, hvordan en gudstjeneste 
skal foregå. Men det ser ud til, at i hvert fald fire ting skal ske un-
der en gudstjeneste. I Det Nye Testamente indbefatter denne liste 
studium/forkyndelse, bøn, musik samt tiende og gaver.

Tre gange hvert år skulle alle mænd (og familier) i Israel møde frem 
for Herren i Jerusalem. Og ”tomhændet må ingen se Herrens an-
sigt“ (5 Mos 16,16). Med andre ord indgik det som en del af guds-
tjenesten at bringe sin tiende og sine gaver. Ved påsken, pinsen 
og løvhyttefesten bragte Guds børn deres tiende og gaver. Det er 
svært at forestille sig, at nogen kom tomhændet til disse fester.

For det gamle Israel var det med andre ord en central del af deres 
tilbedelse at bringe deres tiende og gaver. Sand tilbedelse består 
ikke kun i at udtrykke vores taknemmelighed i ord, sang og bøn, 
men også i at udtrykke den ved de gaver, vi bringer til Herrens 
hus. De bragte det til templet; vi bringer det til kirken om sabbat-
ten. Det er i hvert fald én måde, vi kan give vores tiende og gaver 
på som en del af vores tilbedelse.

Hvordan kan vi anvende de principper, som gives i disse tekster,  
i vores egen tilbedelseserfaring?

Som Guds børn, der har fået et ansvar med at forvalte Guds affæ-
rer her på jorden, er det et privilegium, en anledning og et ansvar 
at give vores gaver. Hvis Gud har givet os børn at opdrage for ham, 
bør vi dele den glæde med dem at bringe tiende og gaver til sab-
batsskolen og gudstjenesten. Nogle steder indbetaler man tienden 
elektronisk eller på anden måde. Men uanset, hvilken måde vi gør 
det på, er vores tiende og gaver en del af vores tilbedelseserfaring 
med Gud.

Hvilken erfaring har du selv haft med at bringe tiende og gaver 
som en del af din tilbedelse? Hvordan påvirker det dit forhold til 
Gud?

TIRSDAG
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 Mark 12,41-44

 

 ApG 10,1-4

25. JANUAR 2023

GUD BEMÆRKER VORES GAVER

Hvilket budskab er der for os i denne beretning, enten vi er rige 
eller ikke rige? Hvilket princip lærer den os, og hvordan kan vi 
overføre det til vores egen gudstjenesteerfaring?

Jesus og hans disciple befandt sig i templets forgård, hvor også 
tempelkisten var. Han betragtede dem, der bragte deres gaver. 
Han var tæt nok på til at se, at en enke havde givet to kobber- 
mønter. Hun havde givet alt, hvad hun havde. ”Men Jesus forstod 
hendes motiv. Hun troede på, at tempeltjenesten var indstiftet 
af Gud, og hun var ivrig efter at gøre sit yderste for at støtte den. 
Hun gjorde, hvad hun kunne, og hendes handling skulle blive et 
mindesmærke om hende for altid og hendes glæde i al evighed. 
Hun gav sin gave med hele sit hjerte. Dens værdi blev ikke bereg-
net ud fra mønternes værd, men ud fra hendes kærlighed til Gud 
og interesse for hans værk, som havde inspireret hendes hand-
ling“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 175).

En anden vigtig pointe er, at dette er den eneste gave, som Jesus i 
det hele taget kommenterede. Det var en gave til en kirke, som var 
tæt på at fornægte ham, en kirke, som i høj grad var kommet på 
afveje fra dens kald og opgave.

Hvorfor fik en romersk officer besøg af en engel fra himlen?  
Hvilke to af hans handlinger var blevet bemærket i himlen?

Tilsyneladende er det ikke kun vores bønner, der bliver hørt i  
himlen, men motivet for vores gaver bliver også bemærket.  
Bibelteksten siger, at Cornelius var en meget gavmild person. ”For 
hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ (Matt 6,21). Cornelius’ 
hjerte fulgte hans gaver. Han var rede til at lære mere om Jesus. 
Bøn og almisser er nært forbundet og viser vores kærlighed til 
Gud og vores medmennesker. Det er de to store principper i Guds 
lov: ”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). Det første viser sig gennem bøn, den anden ved 
at give almisser.
 

ONSDAG
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 Mark 14,3-9 
Joh 12,2-8

Til eftertanke

26. JANUAR 2023

SÆRLIGE PROJEKTER: DEN STORE KRUKKE

Undersøgelser har vist, at kun omkring 9 % af folks værdier er 
likvide og kan med et øjebliks varsel gives som en gave. Kontan-
ter, opsparinger, indestående på vores bankkonto etc. opfattes 
generelt som likvide midler, i hvert fald for dem, der har sådanne 
værdier. De fleste af vores værdier, ca. 91 %, er investeret i fast 
ejendom som fx vores hjem, vores husdyr (hvis vi bor på landet) 
eller andre ikke-likvide midler.

Forskellen mellem vores likvide og ikke-likvide midler kan illu-
streres på følgende måde: Læg 1.000 enkroner i to forskellige glas- 
krukker, hvor 10 enkroner repræsenterer hver enkelt procent. I 
den ene krukke lægger du 90 enkroner, som repræsenterer de 9 %  
likvide midler, og i den anden og større krukke, som repræsente-
rer de 91 og ikke-likvide midler, lægger du 910 enkroner.

De fleste mennesker giver deres gaver fra den lille krukke, fra 
deres likvide midler. Det svarer til, hvad de har på deres bank-
konto eller i deres pung. Men når de bliver virkelig ivrige for noget, 
giver de fra den store krukke. Bibelen fortæller mange sådanne 
beretninger.

Hvem var hovedpersoner ved Simons fest? Hvilken værdi havde 
Marias gave? Hvorfor salvede hun Jesus på dette tidspunkt?

Marias gave var tre hundrede denarer værd, som svarer til et helt 
års indtjening. Det var mest sandsynligt en gave fra ”den store 
krukke“. Kort efter denne hændelse forrådte Judas Jesus for lidt 
mere end en tredjedel af den sum – en gave fra ”den lille krukke“, 
30 sølvpenge (Matt 26,15). Det kræver ægte kærlighed og overgi-
velse at give gaver fra vores ”store krukke“, fra vores investeringer. 
Men når vi bliver begærlige, ligesom Judas, kan vi sælge vores sjæl 
for næsten ingenting.

Barnabas’ arbejde og aktiviteter omtales 28 gange i Det Nye 
Testamente. Vi kender ham først og fremmest som en, der ledsa-
gede apostlen Paulus, og som en stor missionær. Men grundlaget 
for karakterbeskrivelsen findes i den første omtale af ham. I ApG 
4,36-37 læser vi om hans gavmildhed, som virkelig var et offer 
fra ”den store krukke“. Hvilket stærkt eksempel på Kristi ord: ”For 
hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ (Matt 6,21).

Hvorfor er selvopofrende gaver af lige så stor betydning for  
giveren som for modtageren?

TORSDAG
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27. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Himlens mindebog indeholder også Guds børns økonomiske tro-
fasthed. ”Den engel, der fører bøgerne, noterer trofast enhver of-
fergave, som gives til Gud og bringes til forrådskammeret, og også 
det endelige resultat af de midler, der på den måde gives. Guds 
øjne lægger mærke til hver eneste lille mønt, der gives til hans sag, 
og til giverens villighed eller modvilje. Motivet for at give bliver 
også nedskrevet. De selvopofrende og helligede personer, som 
giver det tilbage til Gud, der er hans, og som han kræver af dem, 
vil blive belønnet i overensstemmelse med deres gerninger. Selv 
når de midler, som helliges på denne måde, bliver misbrugt, så det 
ikke udretter det, giveren havde i tanke – Guds herlighed og sjæles 
frelse – vil de, som gav deres offer i hjertets oprigtighed og med 
Guds ære alene for øje, ikke miste deres belønning“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 2. bd., s. 518).

”Gud ønsker, at mennesker beder og lægger planer for hans 
værks fremgang. Men som Cornelius skal vi forene bøn og gav-
mildhed. Vores bønner og almisser skal stige op til Gud som et 
mindesmærke. Tro uden gerninger er død; og uden en levende tro 
er det umuligt at behage Gud. Mens vi beder, skal vi give alt det, 
vi er i stand til, både af vores arbejde og vores midler, så vores 
bønner kan opfyldes“ (Ellen White, Atlantic Union Gleaner, 17. juni 
1903).

1. På hvilken måde hænger bøn og gaver sammen? Hvordan kan 
bøn hjælpe dig til at se, hvad du skal give til, hvornår du skal 
give, og hvor meget du skal give?

2. Et amerikansk tidsskrift bragte en artikel om nogle succes-
fulde unge forretningsfolk fra Wall Street, som tjente styr-
tende, men alligevel kæmpede med frygt og bekymring. En af 
dem udtalte: ”Hvilken forskel gør det, når jeg er død, om jeg 
tjente en ekstra procent på min investering?“  
 Hvad fortæller denne beretning mht. den åndelige betyd-
ning, som selvopofrende gavmildhed kan have for den, der 
giver? Hvordan hænger det sammen med Matt 13,22?

3. Bemærk den del i det første citat af Ellen White, der handler 
om midler, som bliver misbrugt. Hvorfor er det vigtigt for os, 
der giver, at huske denne pointe?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 28. JANUAR 2023



1
”Den rige er herre over de fattige, og låntageren er långiverens 
træl“ (Ordsp 22,7).

En definition på gæld er at leve i dag af det, du forventer at tjene i 
fremtiden. At stifte gæld er blevet en almindelig måde at leve på i 
vore dage, men det bør ikke være normen for en kristen. Bibelen 
fraråder at stifte gæld. I Skriften er der mindst 26 henvisninger til 
gæld, og alle er negative. Den siger ikke, at det er en synd at låne 
penge, men den taler om de negative følger, det ofte indebærer. 

Med hensyn til økonomiske forpligtelser gav Paulus følgende råd: 
”Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, 
der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder 
ære, ære. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden“ 
(Rom 13,7-8).

Hvorfor er gæld nærmest en international svøbe på alle niveauer, 
både personligt, forretningsmæssigt og regeringsmæssigt? I alle 
samfund har der altid været i det mindste en lille procentdel, som 
havde gæld. Men i dag er er det en meget større del af befolknin-
gen, som sidder i gæld, og det er næsten aldrig til deres fordel.

I denne uge vil vi se på årsagerne til gæld, og hvad vi kan gøre for 
at undgå den. Det kan være, at du er gældfri, men du kan dele 
denne værdifulde viden med familie og venner, som kan have 
gavn af det.

· 5 Mos 28,1-2.12
· Matt 6,24
· 1 Joh 2,15
· Ordsp 22,7
· Ordsp 6,1-5
· 5 Mos 15,1-5
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Hvad gør jeg med gæld?

TIL SABBATTEN | 4. FEBRUAR 20235
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SØNDAG

5 Mos 28,1-2.12

 

Til eftertanke

29. JANUAR 2023

PROBLEMERNE MED GÆLD

Hvilket ideal har Gud for sine børn, når det drejer sig om gæld? 
Hvordan kan de opnå dette mål? Hvilke principper kan vi finde  
i teksten, selv om sammenhængen er meget anderledes end  
vores, og hvordan kan vi anvende dem på vores egen situation?

Studier har vist, at der er tre hovedgrunde til, at mennesker får 
økonomiske problemer. De opstilles her i rækkefølge med den 
mest almindelige først.

Den første årsag er uvidenhed. Mange selv veluddannede men-
nesker er analfabeter, når det gælder økonomi. De har ganske en-
kelt aldrig været udsat for bibelske og heller ikke almene verdslige 
principper for forvaltning af deres penge. Men der er håb! Denne 
lektie vil give en enkel oversigt over disse principper, og hvordan 
de kan anvendes.

Den anden årsag til økonomiske vanskeligheder er grådighed eller 
selviskhed. Som reaktion på reklamer og personlige ønsker lever 
mange mennesker over evne. De er ikke villige til at bo, køre eller 
klæde sig, som de egentlig har råd til. Mange sådanne mennesker 
føler også, at de er alt for fattige til at give tiende. Og som en følge 
af det lever de deres liv uden Guds lovede visdom og velsignelser 
(se Mal 3,10-11; Matt 6,33). Der er håb også for disse mennesker, 
men det kræver en holdningsændring, fordi de skal lære tilfreds-
hed med det, de har.

Den tredje årsag er personligt uheld. De kan have oplevet alvorlig 
sygdom. Eller de kan være blevet forladt af en ødsel ægtefælle. En 
naturkatastrofe kan have ødelagt alle deres ejendele. Eller de kan 
være født og opvokset i yderste fattigdom. Men der er håb også 
for disse mennesker. Selv om deres vej er langt vanskeligere, kan 
deres problemer løses. Forandringen kan komme gennem hjælp 
fra kristne venner, rådgivning og/eller hjælp fra gudfrygtige rådgi-
vere, hårdt arbejde sammen med en god uddannelse og gennem 
Guds forsyn og velsignelser.

Gæld kan fjernes, uanset hvilken årsag den har, også hvis det 
er en persons egen skyld. Men de, som sidder i gæld, bliver nødt 
til at foretage visse ændringer i deres liv, i deres forbrug og i deres 
økonomiske prioriteringer.

Læs 1 Tim 6,6-9. Hvad siger Paulus, som vi alle gør klogt i at lytte 
til? Hvilken betydning har hans ord for dig, og hvordan kan du 
følge det, som Skriften lærer os her?
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MANDAG

 

 

 Matt 6,24
1 Joh 2,15

 Sl 50,14-15

Til eftertanke

30. JANUAR 2023

AT FØLGE GUDDOMMELIGE RÅD

Vi er materielle skabninger, og vi lever i en materiel verden, som 
nogle gange kan være meget fristende. Du måtte være sammensat 
af stål og syntetisk olie, ikke kød og blod, for ikke fra tid til anden 
at blive fristet af materielle ejendele og ønsket om rigdom. Hvem 
har ikke på et eller andet tidspunkt fantaseret om at være rig eller 
vinde i lotto?

Vi udsættes alle for det, og i sig selv er der intet forkert i at 
arbejde hårdt for at få en god indkomst eller at være rig, men vi 
behøver ikke at falde for fristelsen til at gøre penge, rigdom og 
materielle ejendele til en afgud. Vi har løftet om guddommelig 
hjælp til at forblive tro mod det, vi ved er ret. Dette er vigtigt, for 
fristelserne ved rigdom og materielle ejendele har ført til åndelig 
ruin for mange.

Hvad er det fælles tema i disse tekster, selv om det udtrykkes 
forskelligt?

Desværre kan kærlighed til verden være så stærk, at mange men-
nesker stifter gæld i håbet om at tilfredsstille denne kærlighed. 
Men det virker ikke! Se Præd 4,8. Gæld er en af de fælder, som Sa-
tan opstiller, og det giver derfor god mening, at Gud ønsker at se 
sine børn gældfrie. I Bibelen og gennem profetiens gave har Gud 
givet os vejledning, som kan hjælpe os mod økonomisk frihed.

Hvilken indstilling bør Guds folk leve med? Hvad vil det sige at 
”indfri dine løfter“?

Vi bliver medlemmer af menigheden med lovprisning og taknem-
melighed til Gud, som har skabt os og løskøbt os. I punkt 9 (af 13) 
i vores dåbsløfte blev vi spurgt: ”Tror du, at kirken skal være orga-
niseret? Er det din hensigt at tilbede Gud og støtte kirken med din 
tiende og dine gaver, din personlige indsats og din indflydelse?“ 
Som syvendedagsadventister har vi alle sagt ja. Teksten i Sl 50,14-
15 er derfor et løfte til dem, der bringer takoffer til Gud og trofast 
indfrier deres løfter.

Hvad siger dine valg om, hvor god du er til at modstå verdens 
fristelser? Hvorfor er det at arbejde hårdt for at tjene til et godt 
liv ikke nødvendigvis det samme som at gøre rigdom og penge 
til en afgud? Hvordan kan vi lære, hvad forskellen er?
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 Ordsp 22,7

Til eftertanke

31. JANUAR 2023

HVORDAN KOMMER VI AF MED GÆLD?

På hvilken måde er vi trælle under långivere?

Hvis du har gæld, kan følgende råd hjælpe dig til at begynde en pro-
ces med at blive gældfri. Planen har én forudsætning og tre trin.

Forudsætningen er et løfte til Gud om at være trofast i at give ham 
tiende og derved få adgang til hans visdom og velsignelser.

Trin 1 er at indføre stop for mere gæld: ikke flere indkøb på kredit. 
Hvis du ikke låner penge, opbygger du ikke gæld. Hvis du ikke lå-
ner flere penge, vokser din gæld ikke yderligere.

Trin 2 er at indgå en aftale med Gud om, at du fra nu af, når han 
med sine velsignelser gør det muligt for dig, vil tilbagebetale din 
gæld hurtigst muligt. Når Gud velsigner dig økonomisk, skal du 
bruge dine penge til at nedbetale din gæld – ikke til forbrug. 

Trin 3 er den praktiske del af planen. Lav en liste over alle dine 
gældsposter. Begynd med den største og medtag alle ned til den 
mindste. For de fleste familier står huslån øverst på listen og 
kreditkort og personlige lån nederst. Begynd med at afdrage mini-
mumsbeløbet hver måned. Forøg dine indbetalinger for de poster, 
der står nederst på din liste, så meget du kan. Du vil blive glæde-
ligt overrasket over, hvor hurtigt du kan eliminere de små gælds-
poster. De penge, du ellers brugte på den nederste gældspost, 
skal du nu bruge til at betale for den næstnederste gæld. Når du 
får fjernet de mindste gældsposter med høj rente, frigør du flere 
penge til at betale af på den næste post opad på listen.

Det er tydeligt, at Gud ikke ønsker, at vi skal have gæld. Mange fami-
lier oplever, når aftalen er indgået, at Gud velsigner dem på overra-
skende måder, og at gælden bliver reduceret hurtigere end forven-
tet. Ved at følge de tre enkle trin er mange familier blevet gældfrie. 
Det kan du også blive! Ved at sætte Gud først vil du få visdom og 
velsignelser fra ham til at forvalte det, han har betroet dig.

”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil 
jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: ‘Jeg lader dig ikke 
i stikken og svigter dig ikke.’“ (Hebr 13,5). Hvordan kan dette råd 
og løfte være en stor hjælp til at undgå at stifte gæld?

TIRSDAG
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 Ordsp 6,1-5; 
17,18; 22,26

 Ordsp 28,20
1 Tim 6,9-10

1. FEBRUAR 2023

KAUTION OG FORSØG PÅ HURTIG GEVINST

Bibelen gør det meget klart, at Gud ikke ønsker, at hans børn skal 
blive ansvarlige for andres gældsforpligtelser. I Ordsprogenes Bog 
har Gud advaret os mod at stille kaution, det vil sige at stille sik-
kerhed for en anden.

Hvad er budskabet i disse tre tekster?

Sikkerhed kræves normalt, hvis en person med tvivlsom kredit-
værdighed ønsker at optage et lån. Hvis låntageren kan finde 
nogen med god kreditværdighed til at være garant for lånet, kan 
banken yde lånet, og medunderskriveren er da ansvarlig, hvis lån-
tager ikke kan betale tilbage.

Det kan ske, at et menighedsmedlem henvender sig til dig og 
beder dig om at stille sikkerhed for et lån. Dit svar bør altid være: 
”Bibelen siger, at det bør jeg aldrig gøre.“ Der er ingen tvivl om, at 
Bibelen opfordrer os til at hjælpe andre, som er i nød, men vi bør 
ikke påtage os ansvaret for deres gæld.

Forældre bliver nogle gange bedt om at stille sikkerhed for en 
teenagers første bilkøb. Eller voksne børn beder forældrene om at 
stille sikkerhed for et forretningslån. Men det samme svar gælder 
her. Det er rigtigt at hjælpe andre, hvis der er et virkeligt behov, 
men lad være med at kautionere for andres gæld. Undersøgelser 
viser, at 75 % af dem, som kautionerer, ender med at betale!

Læs de to tekster.

En anden økonomisk fælde er forskellige ideer til hurtig gevinst. 
De fører ofte til økonomisk ruin for dem, som bliver fanget i dem. 
Hvis det lyder for godt til at være sandt, er det, fordi det er det. 
Mange bliver både følelsesmæssigt og økonomisk såret. Læg der-
til, at i mange tilfælde har mennesker været nødt til at låne penge 
for i det hele taget at komme med i sådanne uhæderlige foreta-
gender. Mange mennesker og mange familier er blevet ruineret 
gennem sådanne ”bliv rig hurtigt“-planer, og de eneste, der tjener 
på dem, er de uærlige personer, som opfinder dem. De, som fal-
der i fælden, mister næsten altid deres penge. Når en ven eller til 
og med et familiemedlem forsøger at inddrage dig i en sådan plan, 
så løb! Gå ikke. Løb væk – så hurtigt du kan.

ONSDAG
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 5 Mos 15,1-5

 

Til eftertanke

2. FEBRUAR 2023

TERMINSGRÆNSER OG LÅNEBETINGELSE

Hvad krævede Herren af sit folk i disse vers?

I overensstemmelse med andre syvårsregler i Israel (2 Mos 21,2; 
3 Mos 25,3-4) var det ikke kun slaver eller tjenere og jorden, der 
var bundet af regler, men også udlånerne. Fordi udlånerne ikke 
ønskede at eftergive nogen gæld, var syv år den længste periode, 
nogen kunne stå i gæld. Bortset fra det, vi ellers kan lære af disse 
vers, så viser de, at Gud bekymrer sig om denne form for økono-
miske problemstillinger, især når det handlede om israelitterne 
indbyrdes. Disse vers viser også, at Herren erkendte, at gæld var 
en del af virkeligheden, uanset hvor uønsket det var. Han under-
stregede også, at man så vidt muligt burde undgå det.

I dag har man i mange dele af verden lån til køb af hus, der 
strækker sig over 30 eller 40 år. Det virker, som om en af årsa-
gerne til, at huse koster så meget, er, at kredit er tilgængelig, så 
man kan få lån til at købe dem.

Andre steder er mennesker, både forældre og de store børn, 
bekymrede for, om de er nødt til at låne penge til en uddannelse. 
Som regel vil en universitetsuddannelse give en person mulighed 
for en større indkomst resten af livet. Nogle er nødt til at tage lån 
for at betale for deres uddannelse, men husk, at du altid kommer 
til at betale tilbage med renter. Prøv at opnå så mange legater, 
stipendier og tilskud som muligt. Arbejd og spar op til din uddan-
nelse alt det, du kan. Få hjælp fra dine forældre. På Bibelens tid 
gav forældre deres børn land, som de kunne dyrke for at klare sig 
selv. I dag kunne den form for ”arv“ være en uddannelse.

I en fuldkommen verden ville der ikke være lån og gæld. Men vi 
lever ikke i en fuldkommen verden, og der kan være tidspunkter, 
hvor det er nødvendigt for os at optage lån. Du skal dog sikre dig, 
at du får de bedst mulige betingelser og den lavest mulige rente. 
Lån kun det, du er nødt til, og betal det tilbage så hurtigt, du kan, 
for at spare renteudgifter. Som princip bør vi, så vidt det menne-
skeligt er muligt, undgå at stifte gæld, og ved at følge de økonomi-
ske principper, vi finder i Bibelen i vores hverdag, kan vi langt hen 
ad vejen undgå unødvendig gæld og den frygtelige belastning, det 
kan være for både os selv og vores familier.

Hvis du har lånt penge til nogen, hvor ærlig, retfærdig og venlig 
er du over for dem? Hvordan vil du stå over for Gud, når du skal 
stå til regnskab for din behandling af dem? (Se Præd 12,14.)

TORSDAG
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3. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Tre-trins-processen for at komme af med gæld findes også i Ellen 
Whites skrifter. Vi har tilføjet kursiv for at fremhæve pointerne.

”Vær besluttet på aldrig igen at stifte gæld. Nægt dig selv tusind ting 
frem for at stifte gæld. Det har været dit livs forbandelse, at du har 
haft gæld. Sky det som du ville sky kopper.

Indgå en højtidelig aftale med Gud om, at du gennem hans velsignel-
ser vil betale al din gæld for derefter ikke at skylde nogen noget, om 
du så skal leve af grød og brød … Du må ikke vakle, miste modet 
eller opgive. Fornægt din smag, fornægt din appetit, spar dine 
penge og betal din gæld.

Tilbagebetal så hurtigt du kan. Når du igen kan stå som en fri mand 
og ikke skylde nogen noget, vil du have vundet en stor sejr“ (Ellen 
White, Counsels on Stewardship, s. 257).

Har du brug for yderligere hjælp til at blive gældfri, prøv følgende:

Lav et budget. Opstil et enkelt budget ved at nedskrive det, du tje-
ner og alle dine udgifter/køb i en periode på tre måneder. Mange 
bliver overrasket over, hvor meget de bruger på unødvendige ting.

Ødelæg dine kreditkort. Kreditkort er en af hovedårsagerne til gæld. 
Hvis du indser, at du køber ting, som du ellers ikke ville have købt 
og har problemer med at afdrage, bør du ødelægge dine kredit-
kort, før de ødelægger dig – eller dit ægteskab eller begge dele.

Indfør økonomiske nedskæringer. Ofte er der meget at spare på de 
månedlige udgifter ved at være påpasselig med de småting, vi  
køber. Det løber hurtigt op.

1. Hvilke løfter fra Bibelen kan du gøre brug af for at beskytte 
dig mod verdens fristelser og de økonomiske farer, som  
begærlighed kan føre til?

2. De økonomiske forhold afviger stærkt fra land til land. Hvilke 
forskelle finder du på situationen i Danmark og i det, lektien 
beskriver. Hvordan kan du tilpasse lektiens råd?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”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 gav os verdens bedste investeringsstrategi, da han sagde: 
”Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor 
tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor 
hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og 
stjæler“ (Matt 6,19-20). Jesus afslutter denne investeringsstrategi 
med at sige: ”For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ 
(Matt 6,21). Med andre ord: vis mig, hvad du bruger dine penge på, 
så vil jeg vise dig, hvor dit hjerte er, for hvor du sætter dine penge, vil 
dit hjerte følge efter, hvis det ikke allerede er der.

Ønsker du et hjerte for Guds rige? Hvis det er tilfældet, skal du 
sætte dine penge, hvor de vil høste evig belønning. Sæt din tid og 
dine penge og bøn i Guds værk. Hvis du gør det, vil du snart være 
mere interesseret i dette arbejde, og der vil også dit hjerte være.
I denne uge skal vi se på tekster og illustrationer, som viser, hvor-
dan vi samler os skatte i himlen og i sidste ende får en evig beløn-
ning.

· 1 Mos 6,5-14
· Hebr 11,8-13
· 2 Kor 4,18
· 1 Mos 13,10-12
· 1 Mos 32,22-31
· Hebr 11,24-29

48

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

At samle sig skatte i  
himlen

TIL SABBATTEN | 11. FEBRUAR 20236



49

SØNDAG

 1 Mos 6,5-14
 

Til eftertanke

5. FEBRUAR 2023

NOA FANDT NÅDE

Det er værd at bemærke, at mennesker, som søger Himlens skatte, 
ofte bliver kaldet af Gud til at foretage store forandringer i deres 
liv. Vær forberedt på måske at blive udsat for det samme.

Hvilke gennemgribende forandringer blev Noa udsat for som en 
følge af, at han var lydig mod Gud? Hvilke principper finder vi 
deri i en verden, som har behov for at blive advaret om en nært 
forestående dom?

Noa kunne have brugt sin tid og sine midler på at bygge et hjem 
for sig selv, men han valgte at foretage en drastisk ændring i sit liv 
og tilbringe 120 år med at følge Guds kald og bygge arken.

Mange skeptikere afviser i dag beretningen om den store vand-
flod som en myte. Ofte baserer de det på videnskabelige spekula-
tioner om kendte naturlove. Det er ikke noget nyt.

”Verden før syndfloden ræsonnerede, at naturlovene havde 
været uforanderlige i århundreder. Årstiderne skiftede i samme 
rækkefølge. Der var aldrig før faldet regn; jorden var blevet vandet 
af tåge eller dug. Floderne var aldrig gået over deres bredder, men 
havde roligt ført deres vand til havet. Uforanderlige love havde 
forhindret vandet i at gå over sine bredder“ (Ellen White, Patriarker 
og profeter, s. 49).

Baseret på deres fejlagtige forståelse af virkeligheden påstod 
mennesker før syndfloden, at der aldrig kunne komme en over-
svømmelse. Efter syndfloden påstår de, baseret på deres fejlag-
tige forståelse af virkeligheden, at den aldrig har fundet sted.

Bibelen siger også, at mennesker vil være skeptiske mht. begi-
venheder i de sidste tider, ligesom de var mht. til syndfloden (se 2 
Pet 3,3-7). Så hvordan kan vi forberede os på den kommende øde-
læggelse? Der findes en bevidst beslutning, som kaldes ”fremtidig 
tilfredsstillelse“. Grundlæggende betyder det, at vi tålmodigt skal 
udføre det arbejde, som Gud har kaldet os til i håbet om en herli-
gere belønning i fremtiden. Vi ved ikke, hvornår Kristus kommer 
igen. Og på en måde betyder det ikke noget. Hvad der betyder no-
get er, at vi ligesom Noa i mellemtiden gør det, Gud beder os om, 
også selv om det betyder gennemgribende forandringer i vores liv, 
ligesom det gjorde for Noa.

Hvor parat ville du være til at foretage en afgørende forandring i 
dit liv for Gud, hvis du ligesom Noa blev kaldet til at gøre det?
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 1 Mos 12,1-3

 Hebr 11,8-13

Til eftertanke

6. FEBRUAR 2023

ABRAM, DE TROENDES FAR

Gud kaldte Abram til at forlade sit hjemland og sit folk og gå til et 
land, som Gud ville vise ham. Selv om der ikke gives detaljer, får vi 
at vide, at Abraham skulle forlade det land, han var født og opvok-
set i. Det var ikke en let beslutning at tage, og han har utvivlsomt 
været nødt til at give afkald på en del verdslig glæde og komfort 
for at følge kaldet.

På hvilken måde blev ”alle jordens slægter“ velsignet som et  
resultat af dette løfte og Abrams accept af det?

Dette var en begivenhed, som totalt forandrede tilværelsen for 
Abram og hans familie. ”I tro adlød Abraham kaldet til at bryde 
op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted 
uden at vide, hvor han kom hen“ (Hebr 11,8). ”Abrahams ubetin-
gede lydighed er et af de mest storslåede eksempler på tro i hele 
Bibelen“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 62).

De fleste af os ville ikke være ivrige efter at forlade vores hjem-
land og vores venner og familiemedlemmer. Men det er, hvad 
Abram gjorde. Abram var tilfreds med at være der, hvor Gud øn-
skede, at han skulle være. Det er måske mærkeligt, men hverken 
Abraham, Isak eller Jakob fik dette land, mens de levede. Alligevel 
var de tro mod Gud.

Hvad er det relevante budskab i disse vers?

Abram blev regnet som en fyrste af dem, der boede omkring ham. 
Han var kendt for sin gavmildhed, sit mod, sin gæstfrihed, og som 
Den Højeste Guds tjener. Hans vidnesbyrd om Gud var forbilled-
ligt. Ved Guds nåde er vi medarvinger sammen med Abraham. 
”Det er som med Abraham: ‘Han troede Gud, og det blev regnet 
ham til retfærdighed.’ Så skal I vide, at det er dem, som har troen, 
der er Abrahams sønner“ (Gal 3,6-7). ”Og hører I Kristus til, er I 
også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte“ (Gal 3,29).

Abraham foretog ligesom Noa en livsforvandlende beslutning 
som en følge af lydighed mod Gud.

Læs 2 Kor 4,18. Hvordan påvirker dette budskab vores åndelige 
beslutninger? På hvilken måde fulgte både Noa og Abraham de 
samme principper?
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 1 Mos 13,10-12

 1 Mos 18,20-33

7. FEBRUAR 2023

LOTS DÅRLIGE VALG

Da Abram forlod sit hjemland som svar på Guds kald, valgte hans 
nevø Lot at gå med ham på hans pilgrimsrejse. 1 Mos 13 fortæller, 
at Gud velsignede Abram så meget, at han ”var meget rig på kvæg, 
på sølv og guld“ (1 Mos 13,2). På den tid var mængden af kvæg den 
måde, hvorpå man vurderede en persons rigdom. Også Lot ”havde 
får og køer og telte“ (1 Mos 13,5). De blev begge så rige med de-
res store flokke, at de ikke kunne blive boende tæt sammen. For 
at undgå strid mellem deres hyrder tilbød Abram, at Lot kunne 
vælge, hvor han ville bo. Lot kunne selvfølgelig have underkastet 
sig Abram, som var den ældste, og fordi hans egen velstand skyld-
tes hans forbindelse med Abram. Men han viste ingen taknemme-
lighed over for sin velgører og valgte selvisk det, han anså som det 
bedste område, for sig selv.

Hvilke faktorer kunne have påvirket Lots valg?

Lot kunne let have retfærdiggjort sin beslutning om at flytte til 
byen, men tingene gik ikke så godt for ham der. Da Abram hørte, 
hvad der skete med ham, sagde han ikke: ”Vel, det er synd for dig, 
Lot. Men du høster, hvad du har sået.“ I stedet reddede han ham 
(se 1 Mos 14).

I vores materialistiske jag lærer vi ikke altid vores lektie. Lot 
flyttede tilbage til Sodoma. Men i sin store nåde sendte Gud bud-
bringere med advarsler til Lot og hans familie. De fik besked om 
den kommende ødelæggelse af disse byer.

Hvilken begrundelse gav Gud Abram for sit besøg på jorden? 
Hvordan reagerede Abram på nyheden om, at Gud ville øde-
lægge disse onde byer?

På grund af Abrams bekymring for Lot og hans familie købslog han 
med Gud om at spare byerne, hvis der fandtes retfærdige men-
nesker i dem. Han begyndte med 50 og gik ned til 10. I overens-
stemmelse med sin kærlighed ophørte Gud ikke med at vise nåde, 
indtil Abram ophørte med at bede! Gud og de to engle reddede 
personligt Lot, hans hustru og to døtre. Men hans hustru så sig 
tilbage og blev til en saltstøtte. Lot havde flyttet ind i Sodoma som 
en rig mand, men han flygtede ud af den med næsten ingenting. 
Hvor må vi være forsigtige med de valg, vi træffer, især hvis vi kun 
tænker på kortvarig fremgang i modsætning til det store billede 
(se Mark 8,36-37).

TIRSDAG
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 1 Mos 32,22-31

 1 Mos 49,29-33

Til eftertanke

8. FEBRUAR 2023

FRA BEDRAGER TIL FYRSTE

Jakob var en ung mand, der elskede og frygtede Gud, men han 
nedværdigede sig alligevel til en sammensværgelse med sin mor 
Rebekka om at bedrage sin far og få velsignelsen. Følgen var, at 
begyndelsen på hans voksne liv gik i den forkerte retning. Han 
var nødt til at flygte eller måske dø. Rebekka sagde til Jakob: ”flygt 
med det samme til min bror Laban i Karan og bliv hos ham et 
stykke tid, indtil din brors vrede har lagt sig ... Så vil jeg sende bud 
og hente dig hjem derfra“ (1 Mos 27,43-45). Men Jakob var væk i  
20 år og så aldrig sin mor igen.

Hvad oplevede Jakob, og hvad kan vi lære fra denne beretning 
om Guds nåde – også når vi har valgt forkert?

”Gennem ydmygelse, anger og overgivelse vandt dette syndige, 
fejlende, dødelige menneske sejr i kampen med Himmelens Ma-
jestæt. Han klamrede sig skælvende til Guds løfter, og i sin evige 
kærlighed kunne Gud ikke afvise synderens bøn.

Den fejl, der havde medført Jakobs synd, da han ved et bedrag 
skaffede sig førstefødselsretten, stod nu ganske klart for ham. 
Han havde ikke stolet på Guds løfter, men havde ved sine egne 
anstrengelser forsøgt at fremskynde det, som Gud ville have gjort 
til sin tid og på sin måde ... Jakob havde modtaget den velsignelse, 
han så længe havde længtes efter. Han havde fået tilgivelse for sit 
bedrageri“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 100).

Hvilke instrukser gav Jakob til sine sønner vedrørende sin  
begravelse, selv om han ikke længere ejede noget i Kana’an? 
Hvem mere var begravet i den hule? Hvorfor tror du, Jakob bad 
om dette?

Bibelen fortæller os, at alle tre patriarker og deres hustruer, bort-
set fra Rakel, er begravet i den samme hule. Jakobs tillid til Gud var 
stærk, og han opfattede sig som en fremmed og udlænding her  
på jorden (se Hebr 11,13). Han var rejst hjemmefra med tomme 
hænder, men kom på trods af sine fejl hjem igen til Kana’an som 
en rig mand.

På trods af vores fejl kan Gud alligevel velsigne os. Men det er 
meget bedre af undgå fejlene! Hvilke valg står du overfor, og 
hvordan kan du undgå at vælge forkert? 

ONSDAG



53

 Hebr 11,24-29

 

Til eftertanke

9. FEBRUAR 2023

MOSES I EGYPTEN

Moses er en dominerende figur i de tidlige år af Bibelens historie. 
Han blev holdt i live ved Guds forsyn, som arbejdede gennem en 
opfindsom mor og en omsorgsfuld søster. Da faraos datter fandt 
baby Moses i kurven mellem sivene, bad hun hans hebraiske 
mor om at passe ham og betalte hende for at gøre det. Hvilken 
velsignet udfordring for en ung mor, som var landflygtig og slave! 
Jokebed havde kun 12 år til at lære sin søn at bede, stole på og ære 
Gud og at forme hans karakter til et liv i tjeneste. I mange år blev 
Moses oplært ved det kongelige hof i Egypten. ”Moses blev oplært 
i al egypternes visdom og var mægtig både i ord og handling“ (ApG 
7,22). Da Moses var blevet voksen, traf han et bevidst valg, som 
forandrede både hans liv og historiens gang.

Tænk over, hvad Moses forlod, og hvad han i stedet måtte møde. 
Prøv at se det fra hans synsvinkel, før han valgte. Hvad forlod 
han, og hvad valgte han at acceptere ved at forlade Egypten?

Egypten var en af de største, måske den største nation i datidens 
verden. Nilen skabte et så frodigt landskab, at Egypten med sin 
overflod af afgrøde var en rig og mægtig nation, og Moses var selv 
på toppen i dette rige. Det er svært at forestille sig, hvor fristende 
Egyptens verden med alle dens skatte må have været for ham i 
hans tidlige år. Han har sikkert fundet beundringen, forlystelserne 
og rigdommen fristende. Han har helt sikkert kunnet retfærdiggøre 
at forblive der frem for at slutte sig til en flok foragtede slaver.

Og alligevel, hvad besluttede han? Bibelen siger, at han ”ville langt 
hellere lide ondt sammen med Guds folk end for en kort tid opnå 
en syndig nydelse“ (Hebr 11,25). Og hvilke lidelser! Størstedelen af 
Anden Mosebog handler om de kampe og prøvelser, som Moses 
blev udsat for. Men selv efter alt det, han blev udsat for, fik han 
ikke lov til at komme ind i Det Lovede Land (se 4 Mos 20,12). Vi ved 
dog, at Moses valgte det rette, selv om han til tider selv må have 
undret sig over, om han havde det.

Fra et verdsligt synspunkt burde Moses være blevet i Egypten. 
Men som kristne har vi fået et syn på virkeligheden, som fører 
os videre end vores egen verden. Hvordan kan vi have det store 
billede for øje, når verden frister os? Hvorfor er det så vigtigt, at 
vi har det?

TORSDAG
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10. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Gud holdt sin del af pagten ved at velsigne Abraham. Og Abraham 
ærede Gud ved ikke at samle sig skatte her i verden.

”Den arv, Gud har lovet sit folk, findes ikke i denne verden. 
Abraham havde ikke nogen ejendom på jorden, ‘ikke så meget 
som en fodsbred’ (ApG 7,5). Han havde store rigdomme, og han 
brugte dem til Guds ære og sine medmenneskers bedste; men han 
betragtede ikke denne verden som sit hjem. Herren havde kaldet 
ham til at forlade sine afgudsdyrkende landsmænd og givet ham 
løftet om Kana’ans land som et evigt eje, og dog fik hverken han 
eller hans søn eller sønnesøn det. Da Abraham ønskede at få en 
begravelsesplads til sine døde, måtte han købe den af kana’anæ-
erne. Det eneste, han ejede i det forjættede land, var et gravsted i 
klippehulen i Makpela“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 84).

I vores liv fristes vi nogle gange til at vælge rigdom og mage-
lighed. Det kræver en stærk tro at vælge at vente på fremtidig 
tilfredsstillelse.

”Faraos pragtfulde palads og monarkens trone blev benyttet 
som lokkemidler for Moses; men han vidste, at der i de fornemme 
sale fandtes syndige fornøjelser, der får mennesker til at glemme 
Gud. Han lod blikket gå fra det overdådige palads og kongekronen 
til de æresbevisninger, der ville blive den Højestes hellige til del i 
et rige, der var ubesmittet af synd. I troen så han den uvisnelige 
krone, som Himmelens Konge vil sætte på sejrvinderens pande. 
Denne tro fik ham til at forlade jordens fornemme og slutte sig til 
den lille, fattige, foragtede nation, der havde valgt at adlyde Gud i 
stedet for at tjene synden“ (Patriarker og profeter, s. 124-125).

1. Hvad vil der ske med det, du ejer, når Jesus kommer igen? (Se 
2 Pet 3,10.) Hvad kan der faktisk ske med det, også før Jesus 
kommer igen? (Se Matt 6,20.) Hvorfor er det derfor vigtigt al-
tid at sætte tingene i deres rette perspektiv?

2. Jesus advarede imod ”rigdommens blændværk“ (Mark 4,19). 
Hvad mente han? Hvordan kan rigdom forblinde os?

3. Tal sammen i klassen om, hvilke gode begrundelser Moses 
kunne have givet for at forblive i Egypten frem for at lade 
alt bag sig og flygte ud i en øde ørken sammen med en flok 
slaver. Hvad må i sidste ende have fået ham til at vælge, som 
han gjorde?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er 
min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for 
jer, siden verden blev grundlagt“ (Matt 25,34).

Bibelen taler ofte om de fremmede (eller udlændinge), faderløse 
og enkerne. Denne gruppe er måske den, som Jesus henviste til 
som ”disse mine mindste brødre“ (Matt 25,40).

Hvordan kan vi identificere disse mennesker i dag? De fremmede 
på Bibelens tid var personer, som måske på grund af krig eller 
hungersnød havde været nødt til at forlade deres hjemland. I vore 
dage kan det svare til de millioner af flygtninge, som er blevet 
nødlidende på grund af omstændigheder, som de ikke selv havde 
valgt.

De faderløse er børn, som har mistet deres fædre i krig, ulykker 
eller ved sygdom. Denne gruppe kan også indbefatte dem, hvis 
fædre er i fængsel eller på anden måde er fraværende. Her findes 
der et stort område, hvor vi kan hjælpe.

Enkerne er kvinder, som har mistet deres ægtefælle af samme 
årsag, som de faderløse har mistet deres fædre. Mange har an-
svar for en familie med kun en forælder og kan have brug for den 
hjælp, som menigheden kan yde.

I denne uge vil vi se, at når vi er forvaltere for Guds sag, er hjælp til 
de fattige ikke bare en mulighed. Det er at følge Jesu eksempel og 
holde hans bud.

· Luk 4,16-19
· Es 62,1-2
· 5 Mos 15,11
· Matt 19,16-22
· Luk 19,1-10
· Job 29,12-16
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SØNDAG

 

 Luk 4,16-19

Til eftertanke

12. FEBRUAR 2023

JESU LIV OG TJENESTE

Tidligt i Jesu offentlige tjeneste rejste han til Nazaret i Galilæa. 
Dette var hans barndomsby, og lokalbefolkningen havde allerede 
hørt om hans arbejde og mirakler. Som det var hans vane, gik han 
i synagogen om sabbatten. Selv om Jesus ikke var den rabbiner, 
der gjorde tjeneste den sabbat, rakte man ham bogrullen med 
Esajas’ Bog og bad ham om at læse skriftlæsningen. Jesus læste fra 
Es 61,1-2.

Sammenlign teksten med Es 61,1-2 (se også Luk 7,19-23).  
Hvorfor tror du, Jesus valgte netop dette afsnit fra Skriften? 
Hvorfor blev disse vers fra Esajas opfattet som messianske? 
Hvad åbenbarede de om Messias’ gerning?

De religiøse ledere havde tilsyneladende overset de profetier, som 
talte om en lidende Messias, og havde fejlfortolket dem, som pe-
gede på herligheden ved hans genkomst. Deres misforståelse bør 
minde os om, hvor vigtigt det er at forstå profetier korrekt. På Jesu 
tid havde de fleste den forkerte opfattelse, at Messias’ opgave var 
at befri Israel fra romerne, deres erobrere og undertrykkere. Det 
må have været et stort chok for dem at høre, at Messias’ opgave-
beskrivelse var beskrevet i Es 61,1-2.

De fattige blev i reglen set ned på af skrupelløse embedsmænd 
som fx toldere, af forretningsmænd og ofte også af deres naboer. 
Det var en almindelig opfattelse, at fattigdom var en forbandelse 
fra Gud, og at de fattige selv var skyld i deres uheldige situation. 
Med en sådan holdning bekymrede meget få sig om de fattige og 
deres uheldige skæbne.

Men Jesu kærlighed til de fattige var et af de største beviser på, 
at han var Messias. Det fremgår af Jesu svar til Johannes Døbers 
spørgsmål om, hvorvidt han var Messias (se Matt 11,1-6). ”Ligesom 
Frelserens disciple vidste Johannes Døber heller ikke helt, hvordan 
Kristi rige skulle forstås. Han ventede, at Jesus skulle bestige Da-
vids trone, og efterhånden som tiden gik, og Frelseren ikke gjorde 
krav på kongelig myndighed, blev Johannes forvirret og bekymret“ 
(Ellen White, Jesu liv, s. 146-147).

”En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig 
af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af 
verden“ (Jak 1,27). Hvordan kan dette vers hjælpe os til at priori-
tere rigtigt i vores religiøse liv?
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 3 Mos 23,22 
5 Mos 15,11

Til eftertanke

13. FEBRUAR 2023

GUDS OMSORG FOR DE FATTIGE

De bibelske forfattere indbefatter i deres skrifter mange af Guds 
vejledninger om, hvordan der skal sørges for de fattige, de frem-
mede, enkerne og de faderløse. Vi har udtalelser om det helt 
tilbage til Sinaj bjerg. ”Seks år skal du tilså din jord og høste afgrø-
den. Men det syvende år skal du lade den ligge brak og urørt. Så 
kan de fattige i dit folk få deres føde af den, og hvad de levner, kan 
de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård 
og din olivenlund“ (2 Mos 23,10-11).

Hvilke principper kan vi finde i disse vers, selv om de blev givet i 
en tid, som var meget anderledes end vores?

Udtrykket ”din landsmand“ i 5 Mos 15,11 henviser til de andre is-
raelitter eller medtroende. Vi opfatter dem også som de værdigt 
trængende eller ”disse mine mindste brødre“. Salmernes Bog giver 
os vejledning om, hvordan vi bør behandle de trængende. ”Skaf de 
svage og faderløse deres ret, frikend de hjælpeløse og arme, udfri 
de svage og fattige, red dem fra de ugudeliges magt!“ (Sl 82,3-4). 
Vores indsats handler om mere end kun at give mad.

Og der findes løfter til dem, som hjælper de trængende. ”Den, 
der giver til den fattige, kommer ikke til at lide mangel“ (Ordsp 
28,27). ”Den konge, der trofast skaffer de svage deres ret, hans 
trone er grundfæstet til evig tid“ (Ordsp 29,14). Og kong David 
sagde: ”Lykkelig den, der har omsorg for den svage, på ulykkens 
dag redder Herren ham“ (Sl 41,2). Dette havde altid været priorite-
ret højt i det gamle Israel, selv om det til tider var tabt af syne.

Som modsætning til dette princip finder vi i moderne tid under 
påvirkning af det, der omtales som ”socialdarwinisme“, at mange 
mente, at ikke alene fandtes der ingen moralsk forpligtelse til at 
hjælpe de fattige, men at det faktisk var forkert at gøre det. I ste-
det mente socialdarwinisme, at man skulle følge naturens kræfter, 
hvor de stærkeste overlever på bekostning af de svage, og det ville 
være ødelæggende for samfundet at hjælpe de fattige, de syge og 
de trængende, for hvis de fik lov til at formere sig, ville de svække 
den sociale struktur i samfundet som et hele. I al sin grusomhed 
var dette den logiske følge af troen på udviklingsteorien og de fal-
ske påstande, den forkynder.

Hvordan kan evangeliet påvirke, hvordan vi behandler alle,  
uanset hvem de er?



59

 Matt 19,16-22

Til eftertanke

14. FEBRUAR 2023

DEN RIGE UNGE MAND

Vi ved ikke meget om den rige unge mand andet end, at han var 
ung, rig og lovkyndig. Og han var også interesseret i åndelige em-
ner. Han var så ivrig, at han kom løbende hen til Jesus (Mark 10,17). 
Han blev begejstret over at høre om evigt liv. Denne beretning er 
så betydningsfuld, at den er genfortalt i hvert af de tre synoptiske 
evangelier: Matt 19,16-22; Mark 10,17-22 og Luk 18,18-23.

Hvad mente Jesus, da han sagde til den unge mand: ”Vil du være 
fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de  
fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!“?

Jesus beder ikke os alle om at sælge alt, vi ejer, og give pengene til 
de fattige. Men penge må have været denne unge mands gud, og 
selv om Jesu svar synes ret barskt, vidste han, at dette var den unge 
mands eneste håb for frelse.

Bibelen fortæller, at han gik bedrøvet bort, for han var meget 
velhavende. Det viser, hvor meget han tilbad sin rigdom. Han blev 
tilbudt evigt liv og en plads i Jesu inderkreds: ”Kom så og følg mig“, 
som var det samme kald, som de 12 disciple fik. Men vi hører ikke 
mere om denne unge mand. Han valgte sine jordiske ejendele 
frem for evigheden.

Hvilken tragisk byttehandel! Hvilket sørgeligt eksempel på ikke 
at følge ”fremtidig tilfredsstillelse“ (se sidste uges studier). Denne 
mands beslutning var bedragerisk, for uanset hvor meget materiel 
rigdom kan give os her og nu, skal vi alle før eller senere dø og stå 
over for evigheden. I mellemtiden har mange af de velhavende 
opdaget, at deres rigdom ikke gav dem den fred og lykke, som de 
havde håbet på. Faktisk synes det modsatte at være tilfældet for 
mange. Der er skrevet et utal af biografier om, hvor ulykkelige 
mange velhavende mennesker har været. I hele menneskehedens 
historie er en af de bedste beskrivelser nogensinde om, hvor util-
fredsstillende rigdom i sig selv kan være, nedskrevet i Prædikerens 
Bog. Blandt de mange lærdomme, der findes i den, er der én ting, 
der er tydelig: man kan ikke købe fred og lykke for penge.

”For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister 
sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. 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 
8,35-37). Hvad vil det sige at miste sit liv på grund af evangeliet?

TIRSDAG
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 Luk 19,1-10

15. FEBRUAR 2023

ZAKÆUS

Zakæus var en velhavende jøde, som havde skaffet sig sin rigdom 
ved at arbejde som tolder for de forhadte romere. Derfor og fordi 
han og andre toldere krævede mere i skat, end de skulle, var 
Zakæus hadet og blev kaldt ”en synder“.

Zakæus boede i Jeriko, som lå ved en af de store handelsveje. 
Mødet mellem Zakæus og Jesus var ikke en tilfældighed. Zakæus 
var åbenbart blevet åndeligt overbevist og ønskede at foretage 
visse ændringer i sit liv. Han havde hørt om Jesus og ønskede at 
se ham. Rygtet må have bredt sig om, at den gruppe, som Jesus 
rejste sammen med, ville ankomme til Jeriko denne dag. Jesus var 
nødt til at passere gennem Jeriko fra Galilæa på sin sidste rejse til 
Jerusalem. Kristus’ første ord til Zakæus viste, at selv før han kom 
ind i byen, vidste Jesus alt om ham.

Hvilken forskel var der mellem denne rige mands erfaring med 
Jesus og den rige unge lovkyndiges?

Zakæus og den rige unge mand havde flere ting til fælles. Begge 
var rige, begge ønskede at se Jesus, og begge ønskede evigt liv. 
Men der standser ligheden.

Da Zakæus sagde: ”halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de 
fattige“ (Luk 19,8), tog Jesus dette som et udtryk for sand om-
vendelse. Han sagde ikke til ham: Jeg er ked af det, Zakæus, men 
ligesom det var for den rige unge mand, handler det om alt eller intet. 
Halvdelen er ikke godt nok. Hvorfor? Zakæus var glad for sin rigdom, 
men den var ikke en gud for ham, som det var tilfældet for den 
rige unge mand. Vi ved ikke, hvad Jesus faktisk sagde til Zakæus, 
men det er Zakæus, som først taler om at give penge til de fattige. 
I tilfældet med den rige unge mand derimod, var det Jesus, som 
opfordrede ham til at opgive sin rigdom for ikke at blive ødelagt 
af den. Selv om Zakæus, ligesom enhver anden rig person, havde 
brug for at være på vagt over for rigdommens farer, lader det til, at 
han havde bedre styr på det end den rige unge mand.

”Dengang den rige, unge rådsherre havde vendt sig bort fra Je-
sus, havde disciplene undret sig over, at deres Mester sagde: ‘Hvor 
er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds 
rige.’ De havde sagt til hinanden: ‘Hvem kan så blive frelst?’ Nu 
så de en stadfæstelse af Kristi ord: ‘Det, som er umuligt for men-
nesker, er muligt for Gud.’ De så, hvordan en rig mand ved Guds 
nåde kunne komme ind i riget“ (Ellen White, Jesu liv, s. 398).

ONSDAG
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 Job 1,8

 

 Job 29,12-16

Til eftertanke

16. FEBRUAR 2023

LÆG MÆRKE TIL JOB

Hvordan bliver Job beskrevet af Gud?

Det er ret godt, at selv Gud omtaler Job som så ”retsindig og ret-
skaffen“, at ingen anden på jorden på den tid kunne måle sig med 
ham. Dette er Guds ord, ikke Jobs egne.

Selv efter, at Job havde været udsat for den ene katastrofe efter 
den anden, gentog Gud, hvad han først havde sagt om Job, at der 
ikke var nogen anden på jorden som ham, retsindig og retskaffen 
osv. Men nu var et nyt element tilføjet. Job havde stadigvæk alle 
disse karaktertræk, men Gud siger: ”uden grund fik du mig over-
talt til at ødelægge ham“ ( Job 2,3).

Vi får et stærkt indblik i Jobs retsindighed og retskaffenhed, når 
han afviser at fornægte Gud på trods af alt det, der sker med ham. 
Han må til og med bære sin ulykkelige hustrus nødskrig: ”Holder 
du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud, og dø!“ ( Job 
2,9). Men bogen åbenbarer også, at Job var en retfærdig mand, før 
disse ulykker ramte ham.

Hvad beskrives her, som giver os større indsigt i hemmelig- 
heden ved Jobs karakter?

Måske er Jobs ord det mest afslørende: ”Jeg var en fader for fat-
tige, jeg tog mig af retssager for folk, jeg ikke kendte“ ( Job 29,16). 
Job ventede med andre ord ikke på, at fx en fattig tigger i laser 
skulle henvende sig til ham og bede om hjælp. I stedet var Job pro-
aktiv, opsøgte mennesker, der havde behov, og hjalp dem.

Ellen White skriver: ”Vent ikke på, at de [de fattige] skal gøre dig 
opmærksom på deres behov. Du skal handle, som Job gjorde. Det, 
han ikke kendte til, opsøgte han. Gå en inspektionsrunde og find 
ud af, hvad der er behov for, og hvordan det kan afhjælpes på bed-
ste måde“ (Testimonies for the Church, 5. bd., s. 151).

Dette er et niveau af forvaltning af egne midler og Guds res-
sourcer, som rækker langt udover, hvad mange af Guds børn prak-
tiserer i dag.

Læs Es 58,6-8. Hvordan kan vi tage disse ældgamle ord til os og 
anvende dem på vores egen situation i dag?

TORSDAG
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17. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”’Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene 
med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle 
folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som 
en hyrde skiller fårene fra bukkene.’ Således skildrede Kristus på 
Oliebjerget for sine disciple, hvordan det ville foregå på dagen for 
den store dom, og han fremlagde afgørelsen som … afhængig af 
et eneste punkt. Når folkeslagene er samlet foran ham, vil der kun 
være to slags mennesker, og deres evige skæbne afgøres efter, 
hvad de har gjort eller undladt at gøre for ham i skikkelse af de 
fattige og lidende …

Når du åbner din dør for nødlidende og syge venner af Kristus, 
tager du imod usynlige engle. Du indbyder himmelske væsener 
til at være dine gæster. De bringer en hellig atmosfære af glæde 
og fred. De kommer med rosende ord, og i Himmelen høres det 
samme. Hver eneste barmhjertighedsgerning giver genlyd dér. Fra 
sin trone regner Faderen de uselviske arbejdere blandt sine mest 
dyrebare skatte“ (Ellen White, Jesu liv, s. 463, 464).

1. ”Der vil altid være fattige i landet“ (5 Mos 15,11). Denne forud-
sigelse, som er mange tusinde år gammel, er desværre gået i 
opfyldelse, men hvordan skal vi opfatte den i dag? Nogle har 
brugt teksten i et forsøg på at retfærdiggøre, at man ikke be-
høver at hjælpe de fattige: ”Gud har sagt, at der altid vil være 
fattige iblandt os, så det er bare sådan, det er.“ Hvad mener 
du om det argument?

2. Læs 1 Tim 6,17-19: ”Dem, der er rige i den nuværende verden, 
skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal 
sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt 
skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre 
godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og 
dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold 
for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv.“

	  Læg	mærke	til,	hvori	udfordringen	ligger:	at	stole	på	sin	 
rigdom i modsætning til Gud. Hvorfor er det så let for dem, 
der har penge, at komme til at gøre dette, selv om de ved, 
at deres penge til syvende og sidst ikke vil holde dem i live? 
Hvorfor må vi alle vogte os for ikke at stole på noget andet 
end på Gud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 18. FEBRUAR 2023



1
”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for men-
nesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen 
Kristus, vor Herre“ (Kol 3,23-24).

De fleste mennesker ønsker et liv med succes og lykke. Men i en 
syndig verden, hvor tragedier og ulykker kan ramme når som 
helst, kan dette ønske ikke altid opfyldes.

Spørgsmålet er også, hvordan man definerer succes. Tænk over 
Josef i Egypten. Hvis der nogensinde var et liv med succes, havde 
han det vel? Han gik fra fængslet til paladset. Men hvad så med 
Johannes Døber? Han gik fra fængslet til graven. Hvor stor succes 
havde han i livet? Det kommer helt an på, hvordan man definerer 
succes.

I denne uge skal vi se på begrebet succes i forhold til grundlæg-
gende forvaltning og økonomiske principper. Uanset, hvem vi er, 
eller hvor vi bor, er penge og økonomi en del af vores tilværelse, 
hvad enten vi bryder os om det eller ej. Det kan godt være, at 
de ikke er en garanti for succes, men kan vi tage nogle praktiske 
skridt som en hjælp til at undgå nogle af de almindelige faldgruber 
og fejl, der gør økonomisk succes vanskelig? 

· Præd 12,1
· 1 Mos 2,15
· 1 Tim 5,8
· Kol 3,23-24
· 1 Mos 39,2-5
· Ordsp 3,5-8
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Planer for fremgang

TIL SABBATTEN | 25. FEBRUAR 20238
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SØNDAG

 Præd 12,1

 

 1 Mos 29,9-20

Til eftertanke

19. FEBRUAR 2023

DE FØRSTE TING FØRST

Hvilket budskab indeholder dette vers?

Når de unge når voksenalderen, vil der opstå tanker hos dem om, 
at de selv skal sørge for de grundlæggende behov i livet – mad, tøj 
og bolig. Jesus har selv fortalt os, hvordan vi skal prioritere vores 
behov. Han sagde: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, 
så skal alt det andet gives jer i tilgift“ (Matt 6,33). For dem, der er 
ældre, og som ikke tog en beslutning som unge om at følge Jesus, 
er der stadigvæk tid til at tage de rette beslutninger mht. forvalt-
ning.

Som vi så i 1 Mos 28,20-22, tog Jakob nogle vigtige beslutninger, 
både åndeligt og økonomisk. I synet ved Betel præsenterede Gud 
sig for Jakob som ”Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks 
Gud“ (1 Mos 28,13). Som en del af sit løfte til Gud sagde Jakob: ”Så 
skal Herren være min Gud“ (1 Mos 28,21).

Hvilken betydning har tidspunktet for denne begivenhed i  
Jakobs liv?

Efter at Jakob have givet sit løfte om både åndeligt og økonomisk 
at tjene Herren, førte Gud ham direkte til Rakel ved brønden (se 
1 Mos 29,9-20). Det er fornuftigt at tage sin åndelige beslutning 
og vælge sin livsgerning, inden man bliver gift. Ens fremtidige 
ægtefælle bør vide, hvad han/hun involverer sig i. Er personen en 
overgivet kristen? Hvilken type arbejde er han/hun involveret i? 
Kommer vedkommende til at blive lærer, sygeplejerske, jurist, ar-
bejdsmand eller …? Hvilken form for tilværelse binder jeg mig til? 
Andre spørgsmål, som bør besvares, inden man indgår ægteskab, 
er: Hvilken uddannelse har han/hun taget? Forpligter man sig på 
en stor gæld, når man bliver gift? Er jeg villig til at acceptere denne 
situation som en del af mit ansvar?

Læs 2 Kor 6,14-15. Hvorfor er dette et vigtigt princip at overveje 
i forbindelse med valg af ægtefælle? Hvorfor vil det være med til 
at forøge chancerne for et godt ægteskab, selv om det ikke kan 
garantere det?
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 1 Mos 2,15
 Præd 9,10

 2 Thess 3,8-10

Til eftertanke

20. FEBRUAR 2023

ARBEJDETS VELSIGNELSE – IDEELT SET

Medmindre du er født rig, eller dine forældre har oprettet en fond 
i dit navn, så du aldrig vil have behov for at arbejde, vil du før eller 
senere få brug for et arbejde for at leve. Hvis man læser historier 
om unge mennesker, som aldrig har haft brug for at tjene deres 
egne penge, vil de midler, som var tænkt som en velsignelse, ofte 
vise sig at føre til tragedier for dem som voksne.

Det ideelle er selvfølgelig at finde noget, man brænder for, 
som også kan give en god indkomst, uddanne sig til det, finde et 
arbejde, hvor man kan beskæftige sig med det, og arbejde med 
det hele sit liv. Det er det ideelle. Men det går selvfølgelig ikke altid 
sådan.

Hvilken betydning har det, at Adam og Eva fik et arbejde at ud-
føre – selv før synden kom ind i verden? Kan det være med  
til at forklare, at mennesker, som aldrig har været nødt til at  
arbejde, af og til synes, at tilværelsen er en forbandelse?

Det er indlysende, at for Adam og Eva var arbejde ikke en straf. 
Selv i Paradiset, i en verden uden synd, uden død eller nogen form 
for lidelse, vidste Gud, at menneskene havde brug for at arbejde.

”Adam fik til opgave at passe haven. Skaberen vidste, at Adam 
ikke kunne være lykkelig uden noget at tage sig til. Han frydede 
sig over havens skønhed, men det var ikke nok. Han skulle have 
arbejde for at træne sit legemes fantastiske organer. Hvis lykke 
havde bestået i intet at foretage sig, ville mennesket i sin tilstand 
af hellig uskyldighed have været uden arbejde. Men han, som 
skabte mennesket, vidste, hvad der skulle til for at gøre det lyk-
keligt, og lige så snart Gud havde skabt ham, gav han ham den til-
tænkte opgave. Løftet om fremtidig herlighed og befalingen om, at 
mennesket skulle arbejde for sit daglige brød, kom fra den samme 
trone“ (Ellen White, Our High Calling, s. 223).

Men efter syndefaldet, da arbejde ligesom alt andet var blevet 
ødelagt af synd, sagde Gud til Adam: ”Agerjorden [skal] være for-
bandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine 
dage“ (1 Mos 3,17). Læg mærke til, at Gud forbandede jorden for 
”din skyld“, for Adams skyld, med den tanke, at arbejde ville blive 
noget, som han havde brug for, især som et syndigt menneske.

Hvad er der ved arbejde, som ideelt set kan gøre det til en  
velsignelse for os?
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 1 Tim 5,8
 Ordsp 14,23
 Kol 3,23-24

Til eftertanke

21. FEBRUAR 2023

VORES OPTJENINGSÅR

Det var fra begyndelsen Guds tanke, at mennesket skulle arbejde. 
Vores liv med arbejdsår varer normalt omkring 40 år. Det er også 
ofte i det tidsrum, man køber hus og bil og får børn. Økonomisk 
kan det være en intens periode. Det kan også være en vanskelig 
periode, hvor familien skal lære at arbejde sammen, og hvor man 
i familien skaber livslange bånd. Økonomisk stress kan ødelægge 
et ægteskab og gør det ofte i denne periode. Familier, hvor begge 
forældre har en kristen overbevisning og ønsker at følge bibelske 
principper, er langt mere stabile.

Hvilke vigtige pointer kan vi lære fra disse tekster om økonomi i 
hjemmet?

I mange hjem er manden hovedforsørgeren, men ofte arbejder 
begge ægtefæller. Hvis uventede situationer som sygdom eller øko-
nomisk nedgang opstår, er man nødsaget til at justere de mål, man 
havde sat sig og tilpasse sig situationen. 

De børn, som kommer til verden, omtales i Bibelen som ”en 
gave fra Herren“ (Sl 127,3). Børn medfører også et meget stort 
ansvar. Kristne forældres mål er at oplære børnene til at blive uaf-
hængige voksne i dette liv og at udruste dem til livet i evigheden.

Her er tre råd, som kan hjælpe forældre:

1. Tilstræb et kristent miljø i hjemmet med regelmæssige og interes-
sante familieandagter, deltagelse i sabbatsskole og gudstjene-
ste og trofasthed med tiende og gaver. Dette er vigtige og gode 
vaner at danne tidligt i børnenes liv.

2. Lær børnene villighed og glæde ved at arbejde. Børn vil opdage, at 
flid og hæderlighed i arbejdet altid bliver bemærket, påskønnet 
og belønnet. 

3. Hjælp børnene til at få en god uddannelse. En kristen uddan-
nelse er værd at investere i for forældre, som vil det bedste for 
deres børn både i dette liv og i evigheden.

Der er ingen garanti for, at vores børn vil vælge den vej i livet, vi 
håber på. Når vi har gjort vores bedste, må vi bede til og stole på, 
at Gud vil gøre resten. 

TIRSDAG
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 1 Mos 39,2-5

Til eftertanke

22. FEBRUAR 2023

ARBEJDE MED HÆDERLIGHED

Hvis de beslutninger, man tog i de tidligere år, har været kloge, og 
man ikke bliver ramt af uventede hændelser, kan den anden fase i 
livet blive den mest behagelige. I en ideel situation har børnene nu 
deres eget, boligen er betalt, man har de nødvendige transport-
midler, der er ingen tunge gældsposter, og der er en tilstrækkelig 
indkomst til at dække for seniorfamilielivets behov.

Gud kalder sine børn til en høj standard både i arbejde og i li-
vet generelt. Guds lov, skrevet i vores hjerter (se Jer 31,33), er den 
standard, vi må genspejle. Idet samfundet omkring os går mere og 
mere i opløsning, og kristendommen udvandes og minimeres, bli-
ver det stadig mere betydningsfuldt for den enkelte kristne at leve 
og arbejde på et niveau, som er hævet over enhver kritik. Bibelen 
siger: ”Et navn er mere værd end stor rigdom, at vinde yndest er 
bedre end at have sølv og guld“ (Ordsp 22,1).

Bibelen indeholder beretninger om arbejdsgivere, som indså, 
at de blev velsignet, fordi de havde gudfrygtige arbejdere. Da 
Jakob ønskede at forlade sin svigerfar Laban og vende tilbage til 
sit hjemland sammen med sin familie, bad Laban ham om ikke at 
rejse. Han sagde: ”Måtte jeg blot bevare din velvilje! Jeg har fået  
en åbenbaring om, at det er for din skyld, Herren har velsignet 
mig“ (1 Mos 30,27). Og da Josef blev solgt som slave i Egypten, op-
dagede hans herre Potifar noget tilsvarende med hensyn til Josefs 
arbejde og belønnede ham derefter.

Selv om teksten ikke siger noget specifikt, hvad forestiller du 
dig, at Josef havde gjort, som fik hans herre til at betragte ham 
så favorabelt?

”Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt 
til Guds ære“ (1 Kor 10,31). Både i vores økonomiske forvaltning og 
i alt andet, vi gør, bør alt ske til Guds ære. Han er den, som giver os 
kundskab og styrke til at få fremgang i livet.

”Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, 
Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er op-
højet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig, du 
hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at 
give storhed og styrke til alle“ (1 Krøn 29,11-12).

Hvilke principper har du i dit liv, hvor du ikke vil gå på kompro-
mis? Har du brug for at foretage ændringer, og i så fald hvilke?

ONSDAG
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 Sl 1,1-3

 Ordsp 3,5-8

 
Ordsp 27,23-24

 Ordsp 15,16

 Ordsp 6,6-8

 Ordsp 22,7

 Ordsp 13,4

 Ordsp 28,1-14

 Matt 25,14-21

23. FEBRUAR 2023

SØG RÅD FRA GUD

Der findes et utal af verdslige økonomiske eksperter, men Gud har 
advaret os imod at søge råd hos dem i forvaltningen af de midler, 
han har betroet os. Den, som har sin glæde i Herrens lov – ”lov“ 
kan her i bredere forstand opfattes som Guds Ord – vil blive vel-
signet. Så enkelt er det. Og alt skal lykkes for ham.

Hvordan kan vi anvende dette princip i vores grundlæggende 
økonomi?

Lad os se på syv bibelske råd omkring økonomisk forvaltning.

1. Vær organiseret. Lav en plan over dit forbrug. Mange familier lever 
fra den ene lønudbetaling til den næste. Uden en enkel plan for 
indtjening, udgifter og opsparing bliver tilværelsen meget mere 
stresset.

2. Brug mindre, end du tjener. Beslut dig for ikke at bruge mere, end 
du tjener.

3. Sæt en del til side fra hver lønudbetaling. Vi sparer op for at fore-
tage større indkøb i fremtiden og have nok til uforudsete udgif-
ter som ulykker eller sygdom. Nogle opsparinger kan bruges til 
at planlægge den tid, hvor vi på grund af alder ikke længere er i 
stand til at have et fast arbejde.

4. Sky gæld som pesten. Renter er en udgift, det er godt at undgå. 
En person eller en familie, som lever med gæld, altså med lånte 
penge, lever i virkeligheden i dag for penge, de forventer at 
tjene i fremtiden. Hvis der opstår ændringer i ens livssituation, 
kan det føre til alvorlige økonomiske problemer.

5. Vær en flittig arbejder. ”Den dovne får ikke, hvad han begærer, 
de flittige får sulten stillet“.

6. Vær trofast mod Gud med din økonomi. Ingen familie har råd til at 
leve uden Guds velsignelser.

7. Husk, at denne jord ikke er vores egentlige hjem. Vores forvaltning 
siger meget om, hvad der ultimativt har vores højeste prioritet.

TORSDAG
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24. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Intet forretningsprojekt og ingen livsplan kan være sund eller 
fuldkommen, hvis den kun omfatter dette nuværende livs korte år 
og ikke sørger for den fremtid, som er uden afslutning … Ingen kan 
samle sig skatte i himlene uden at opdage, at hans liv på jorden der-
ved bliver beriget og forædlet“ (Ellen White, Uddannelse, s. 145-146).

”Det, som ligger til grund for uangribelighed i forretningsan-
liggender og for, at disse virkelig skal 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“ (Uddannelse, s. 138).

Man kan let få den opfattelse, at vi udelukkende arbejder for 
at skaffe en indkomst. Men som kristne er det også vores ansvar 
at tage del i den store opgave, som Jesus gav sine efterfølgere. 
Efter at have citeret missionsbefalingen fra Mark 16,15, skrev Ellen 
White: ”Ikke sådan, at alle er kaldede til at være præster eller mis-
sionærer i disse ords sædvanlige betydning; men alle kan komme 
til at arbejde sammen med ham ved at bringe det ‘glade budskab’ 
til deres medmennesker. Denne befaling er givet til alle, store og 
små, lærde og ulærde, gamle og unge“ (Uddannelse, s. 265).

”Vi trænger til mere nøje at følge Guds plan med vort liv. At 
gøre vort bedste inden for det arbejde, der ligger nærmest for 
hånden, at overgive os selv til Gud og spejde efter, hvad hans for-
syn anviser os, – dette er regler, der sikrer os en tryg vejledning 
ved valget af beskæftigelse“ (Uddannelse, s. 268-269).

1. Hvordan definerer jeg, hvad et succesrigt liv er? Er der forskel 
på den almene definition af succes og min egen? Tænk fx på 
Johannes Døber. Hvordan vil du definere hans liv, som endte 
i fængsel? Var det succesrigt? Hvilke begrundelser har du for 
dit svar?

2. Hvordan kan vi forklare det faktum, at der er rigtig mange 
meget ”succesrige“ mennesker, som ikke følger nogen af de 
bibelske principper om forvaltning af rigdom eller i livet ge-
nerelt? Eller hvad med dem, som forsøger at følge dem, men 
som alligevel ikke er succesrige? Måske bliver de syge eller 
rammes af ulykker. Hvordan skal vi forstå disse situationer?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 25. FEBRUAR 2023



1
”Og han sagde til dem: ‘Se jer for og vær på vagt over for al grisk-
hed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv 
om det har overflod’“ (Luk 12,15).

Griskhed eller begær er blevet defineret som en overdreven trang 
til rigdom eller ejendele, som egentlig ikke tilhører en selv. Begær 
er så alvorligt, at det befinder sig i samme kategori som at lyve, 
stjæle eller slå ihjel. Det er så ødelæggende, at Gud valgte at ad-
vare imod det i sin store morallov. ”Du må ikke begære din næstes 
hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller træl-
kvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes 
ejendom“ (2 Mos 20,17).

Begær eller griskhed er ofte taget med i lister over alvorlige syn-
der, som vil holde os ude af Guds rige. ”Ved I ikke, at uretfærdige 
ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller af-
gudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med 
mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, in-
gen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige“ (1 Kor 6,9-10).

Griskhed i samme kategori som spot, afgudsdyrkelse, ægteskabs-
brud og utugt? Det er, hvad teksten siger, og i denne uge skal vi se 
eksempler på, hvor alvorlige de er, og hvad vi kan gøre for at sejre 
over dem.

· Es 14,12-14
· Ef 5,5; Jos 7
· Joh 12,1-8
· ApG 5,1-11
· 1 Kor 10,13
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Vogt jer for griskhed

TIL SABBATTEN | 4. MARTS 20239
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SØNDAG

 Es 14,12-14

 Ef 5,5
Kol 3,5

Til eftertanke

26. FEBRUAR 2023

DEN GRUNDLÆGGENDE, OPRINDELIGE SYND

Ofte rejses forståeligt nok spørgsmålet om, hvordan synd opstod 
i Guds univers. Vi kan til dels forstå hvordan. Og grundlæggende 
skyldtes det griskhed. Måske er griskhed derfor den grundlæg-
gende oprindelige synd.

Hvilke hint får vi i disse vers om Lucifers fald? Hvordan spillede 
griskhed og misundelse en afgørende rolle i hans fald?

”Skønt han var æret fremfor den himmelske hærskare, var han 
ikke tilfreds med sin stilling, men vovede at begære den hyldest, 
der alene tilkommer Skaberen. I stedet for at søge at ophøje Gud 
som det højeste mål for alle de skabte væseners hengivenhed og 
troskab, bestræbte han sig på at sikre sig selv deres tjeneste og 
lydighed. Og da denne fyrste blandt englene begærede den her-
lighed, som den evige Fader havde givet sin Søn, stræbte han efter 
en magt, som det alene var Kristi ret at eje“ (Ellen White, Patriarker 
og Profeter, s. 12).

Hvad sidestiller Paulus griskhed med, og hvorfor?

Det er interessant, at Paulus to gange sidestiller griskhed med af-
gudsdyrkelse. Mennesker udøver afgudsdyrkelse, når de tilbeder, 
dvs. vier deres liv til noget andet end Gud, noget skabt i stedet for 
Skaberen (Rom 1,25). Kan griskhed være, at vi ønsker noget, som 
vi ikke skulle have, og at vi ønsker det så stærkt, at vores lyst til det 
bliver fokus for hele vores tilværelse i stedet for, at Gud er det?

Lucifer var sikkert ikke til at begynde med klar over, hvad hans 
forkerte ønsker ville føre til. Det samme kan være tilfældet for 
os. Buddet imod begær, det ene bud, der alene handler om vores 
tanker, kan standse os fra handlinger, som vil føre til overtrædelse 
også af andre af buddene. Se fx 2 Sam 11.

Læs 1 Tim 6,6-7. Hvordan kan det beskytte os mod griskhed at 
fokusere på det, Paulus skriver om i disse vers?
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MANDAG

 

 

 Josva 7

Til eftertanke

27. FEBRUAR 2023

EN NEDRIGHED I LEJREN

Det var uden tvivl et af de største tidspunkter i Israels historie. Ef-
ter 40 års vandring i ørkenen var de endelig på vej ind i Det Lovede 
Land. Ved et dramatisk mirakel krydsede Israels børn tørskoet Jor-
danfloden, som på det tidspunkt gik over sine bredder. Overgan-
gen på flodens tørre bund var så imponerende, at de hedenske 
kana’anæiske kongers hjerter smeltede, og de mistede al lyst til at 
kæmpe ( Jos 5,1).

Den første store udfordring i indtagelsen af Kana’an var den 
stærke by Jeriko med dens mure. Ingen vidste, hvad de skulle gøre 
for at sejre over Jerikos indbyggere, heller ikke Josva. I et svar på 
Josvas bøn åbenbarede Gud planen for, hvordan byen skulle øde-
lægges. Den plan fulgte de. Men så begyndte det at gå helt galt.

Hvad skete der efter den mægtige sejr over Jeriko? Hvilken  
lærdom kan vi hente fra denne beretning?

Da Akan blev konfronteret, indrømmede han, hvad han havde 
gjort. Han sagde, at han ”begærede“ visse ting, han ikke havde ret 
til. Det hebraiske ord chamad, som her oversættes med begærede, 
bliver nogle steder i Bibelen brugt i en meget positiv mening. Den 
samme rod findes fx i Dan 9,23, da Gabriel sagde til Daniel, at han 
var en ”højtelsket“ mand.

Men i Akans situation var chamad dårlige nyheder. På trods af 
det klare forbud mod at tage noget for dem selv fra de besejrede 
byer (Jos 6,18-19) var det netop, hvad Akan gjorde, og derved bragte 
han vanære over hele folket. Efter nederlaget ved Aj frygtede Josva, 
at ”når kana’anæerne og alle landets indbyggere hører det, vil de 
omringe os og udslette vores navn fra jorden. Hvad vil du så gøre 
for dit store navn?“ (Jos 7,9). Gud ønskede med andre ord at benytte 
bl.a. disse store sejre til at vise de omkringliggende folk sin store 
magt og sine gerninger blandt sit eget folk. Deres erobringer skulle 
på en måde være et vidnesbyrd til folkeslagene om Jahves magt. 
Men efter nederlaget ved Aj havde man ikke blot mistet menneske-
liv, men dette vidnesbyrd var blevet kompromitteret.

Tænk over, hvor let det var for Akan at retfærdiggøre sine hand-
linger: Det er jo kun en lille del sammenlignet med hele krigsbyttet. 
Ingen vil opdage det, så hvad ondt er der i det? Desuden har min 
familie brug for pengene. Hvordan kan vi beskytte os mod denne 
farlige form for rationalisering?
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 Joh 12,1-8

28. FEBRUAR 2023

JUDAS’ HJERTE

En af det mest tragiske beretninger i Bibelen handler om Judas 
Iskariot. Denne mand havde et privilegium, som kun elleve andre 
mennesker i historien har haft. De var sammen med Jesus hele 
tiden og havde lært evige sandheder direkte fra Mesteren selv. 
Hvor er det sørgeligt, at Judas, som havde så mange muligheder, 
som ikke er blevet forundt mange af dem, der bliver frelst, selv er 
dømt til evig fortabelse.

Hvad skete der? Svaret finder vi i det ene ord: begær, hans  
hjertes ønske.

Hvad gjorde Maria, som vakte så stor opmærksomhed ved  
festen? Hvordan reagerede Judas? Hvorfor? Hvad svarede Jesus?

Frelserens milde irettesættelse af Judas’ begærlige bemærkning 
fik ham til at forlade festen og gå direkte til ypperstepræstens  
palads, hvor Jesu fjender var forsamlet. Han tilbød at forråde Jesus 
i deres hænder for en sum, der var langt mindre end Marias gave 
(se Matt 26,14-16).

Hvad var der sket med Judas? Han havde haft mange fanta-
stiske muligheder, mange sjældne privilegier. Hvorfor ville han 
gøre noget så ondt? Ifølge Ellen White ”elskede [ Judas] den store 
lærer og ville gerne være sammen med ham. Han følte trang til en 
forvandling af sin karakter og sit liv, og han håbede på at komme 
til at opleve dette ved at slutte sig til Jesus. Frelseren afviste ikke 
Judas. Han gav ham plads blandt de tolv. Han betroede ham en 
evangelists gerning. Han tildelte ham kraft til at helbrede de syge 
og uddrive onde ånder. Men Judas nåede ikke det punkt, hvor han 
helt overgav sig til Kristus“ (Ellen White, Jesu liv, s. 519-520).

Når det kommer til stykket, har vi alle karakterbrister, som kan 
overvindes ved, at Guds kraft virker i os, hvis vi overgiver os til 
ham. Men Judas var ikke helt overgivet til Kristus, og hans grisk-
heds synd, som kunne være blevet overvundet med Kristi kraft, 
overvandt i stedet ham selv, og fik tragiske følger.

Hvem af os kæmper ikke med griskhed eller begær for et eller 
andet? I Judas’ tilfælde var det penge, og dette begær, et hjertepro-
blem, førte til, at han stjal ( Joh 12,6), og til sidst til, at han forrådte 
Jesus.

Hvilken skræmmende lektie for os alle om de farer, begær kan 
føre til. Det, der virker som noget ubetydeligt, et lille ønske i vores 
hjerte, kan føre til ulykke og evig fortabelse.

TIRSDAG
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 ApG 5,1-11

Til eftertanke

1. MARTS 2023

ANANIAS OG SAFIRA

Det var et spændende tidspunkt at tilhøre menigheden. Efter den 
store udgydelse af Helligånden på Pinsedagen forkyndte apost-
lene evangeliet med stor kraft, og tusinder tilsluttede sig menig-
heden.

”Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og 
de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med 
frimodighed. Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke 
én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om 
alt“ (ApG 4,31-32).

Hvilket privilegium Ananias og Safira havde, at de var en del af 
den første menighed. De så, hvordan den voksede, og hvordan 
Helligånden manifesterede sig på en meget tydelig måde. ”Der var 
da heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de, som ejede 
jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og 
lagde dem for apostlenes fødder; pengene blev så fordelt til hver 
enkelt efter behov“ (ApG 4,34-35).

Det var i denne sammenhæng, at Ananias og Safira, som åben-
bart var imponeret over det, der skete, og ønskede at være en del 
af det, besluttede sig for at sælge en ejendom og give pengene til 
menigheden. Så langt, så godt.

Hvad tror du, var værst: at holde nogle af pengene for sig selv, 
eller at lyve om det? Hvorfor en så barsk straf?

Til at begynde med så det ud til, at de var meget ærlige i deres 
ønske om at give noget til arbejdet. Men ”bagefter havde Ananias 
og Safira bedrøvet Helligånden ved at give efter for begær. De 
begyndte at fortryde deres løfte og mistede snart den gode indfly-
delse og velsignelse, som havde varmet deres hjerter med et øn-
ske om at gøre store ting for Kristi sag“ (Ellen White, The Acts of the 
Apostles, s. 72). Selv om de var begyndt med de bedste motiver, fik 
deres begær dem til at påtage sig en falsk front og udgive sig for at 
være noget, de i virkeligheden ikke var.

”Og hele menigheden og alle, som hørte det, blev grebet af stor 
frygt“ (ApG 5,11). Efter denne begivenhed har man sikkert været 
mere påpasselig med at give sin tiende. Men denne sørgelige 
begivenhed blev ikke taget med i Bibelen som en advarsel mod 
manglende trofasthed med tienden. Hvad lærer den os i stedet 
om, hvad begær kan føre til?

ONSDAG
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 1 Kor 10,13

 

Til eftertanke

2. MARTS 2023

AT OVERVINDE GRISKHED

Griskhed eller begær har med ens hjerte at gøre, og ligesom stolt-
hed og selviskhed bliver den ikke altid bemærket. Derfor er denne 
synd særligt dødelig og forførende. Det er svært nok at sejre over 
synder, der er indlysende: løgn, ægteskabsbrud, tyveri, afgudsdyr-
kelse, overtrædelse af sabbatsbuddet. Dette er ydre handlinger, 
noget, vi er nødt til at tænke efter, før vi gør dem. Men at sejre 
over forkerte tanker? Det er vanskeligt.

Hvilket løfte får vi her, og hvorfor er det så vigtigt at forstå det i 
forbindelse med begær?

Hvordan kan vi med Guds kraft blive beskyttet mod denne farlige 
og bedrageriske synd?

1. Tag en beslutning om at tjene og stole på Gud, og om at være 
en del af hans familie. Vælg i dag, hvem I vil tjene. ”Jeg og mit 
hus vil tjene Herren“ ( Jos 24,15).

2. Bed dagligt og inkluder Matt 6,13: ”Og led os ikke ind i fristelse, 
men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i 
evighed!“ Når du begærer noget, som du ved, du ikke bør have, 
bed da og brug løfter fra Bibelen om sejr (fx 1 Kor 10,13).

3. Studer Bibelen regelmæssigt. ”Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, 
for ikke at synde mod dig“ (Sl 119,11).

Jesus stod ansigt til ansigt med menneskers grundlæggende pro-
blem -–synd. Han blev fristet på alle de samme områder som os. 
For at få kraft til at modstå fristelserne tilbragte han hele nætter 
i bøn og samtale med sin Far. Og Jesus forlod ikke denne jord, før 
han havde både banet vejen ved sit eksempel og dernæst givet 
løftet om kraft til at gøre det muligt for hvert eneste menneske at 
leve et liv i tro og lydighed – at udvikle en kristuslignende karakter.
”Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den 
ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og 
vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til 
vor Gud, for han er rig på tilgivelse“ (Es 55,6-7).

Hvilke konsekvenser har begær haft i dit liv? Hvad har du lært af 
det? Hvad kan du stadigvæk have brug for at lære?

TORSDAG
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3. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

I kampen om Jeriko var Akan ikke den eneste, som bar sølv og guld 
tilbage til Israels lejr. Josva havde bedt mændene om at bringe 
sølv og guld og ting af bronze og jern til Herrens skatkammer ( Jos 
6,19.24). Alt andet skulle brændes. Men Akan var den eneste, som 
beholdt noget for sig selv.

”Blandt Israels millioner var der kun en eneste mand, der havde 
vovet at overtræde Guds befaling i sejrens og dommens time. 
Akans begær blev vakt ved synet af den kostbare babyloniske 
kappe. Selv da han stod ansigt til ansigt med døden for denne kap-
pes skyld, kaldte han den ’en prægtig babylonisk kappe’. Den ene 
synd førte den anden med sig, og han tilegnede sig det guld og 
sølv, som tilhørte Herrens skatkammer. Han stjal Kana’ans første-
grøde fra Gud“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 253).

I Paulus’ liste over tegn på de sidste dage handler de to første 
om vores holdning til penge og ejendele. ”Men det skal du vide, at 
i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker 
blive egenkærlige, pengeglade [begærlige]“ (2 Tim 3,1-2). Egenkær-
lighed og kærlighed til penge er vigtige beskrivelser af menneske-
heden i de sidste dage – i vores tid.

1. Læs 1 Tim 6,6-10: ”Og vist er det, at gudsfrygt sammen med 
nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi 
til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og 
klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, 
falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige 
og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i under-
gang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt 
ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har 
voldt sig selv mange smerter.“ Tal sammen i klassen om ek-
sempler på mennesker, som på grund af kærlighed til penge 
har ”voldt sig selv [og andre] mange smerter“. Der findes 
mange eksempler. Hvordan kan vi finde den rette balance? Vi 
har brug for penge for at leve, men hvordan undgår vi at falde 
i den fælde, som Paulus advarer imod?

2. Hvad findes der, udover penge, som vi kan begære?

3. Hvilken forskel er der mellem et legitimt ønske om noget  
og begær? Hvornår kan et legitimt ønske om noget blive til 
begær?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Og jeg hørte en røst fra himlen sige: ‘Skriv: Salige er de døde, 
som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter  
deres møje, for deres gerninger følger dem’“ (Åb 14,13).

Når vi nærmer os afslutningen på vores optjeningsår, vender vores 
økonomiske fokus sig mod at bevare vores aktiver til afslutningen 
af vores liv. Overgangen fra et aktivt arbejdsliv til pensionisttilvæ-
relse kan være en meget traumatisk oplevelse. Hvad er det bedste, 
vi kan gøre mht. vores økonomi?

Når mennesker bliver ældre, begynder man nærmest automatisk 
at bekymre sig om fremtiden. De mest almindelige bekymringer 
handler om at dø for tidligt (før der er blevet sørget for familien), 
at leve for længe (så man ikke har nok aktiver eller formue), men-
tale og/eller fysiske skavanker (hvem skal tage sig af mig?).

Idet Ellen White kommenterer disse bekymringer, skrev hun: ”Alle 
disse bekymringer har deres udspring hos Satan … Hvis de påtog 
sig den stilling, som Gud ønskede for dem, kunne deres sidste 
dage blive deres bedste og lykkeligste … De bør lægge deres frygt 
og byrder til side og tilbringe deres tid på en så lykkelig måde som 
muligt og modnes for himlen“ (Testimonies for the Church, 1. bd.,  
s. 424).

I denne uge skal vi se på Guds vejledning for vores sidste år. Hvad 
bør vi gøre, hvad bør vi undgå, og hvilke principper bør vi følge?

· Luk 12,16-21
· Præd 2,18-22
· Ordsp 27,23-27
· 2 Kor 4,18
· Præd 5,10
· Kol 1,15-17
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SØNDAG

 Luk 12,16-21

 

Til eftertanke

5. MARTS 2023

DEN TÅBELIGE RIGE BONDE

Hvilken stærk irettesættelse gav Herren den tåbelige mand, og 
hvad er det relevante budskab til os i denne tekst?

Selv om budskabet i denne beretning er langt bredere, kan man 
måske sige, at dette var en historie, som Jesus fortalte om, hvad 
man ikke skal gøre som pensionist. Hvis en person holder op med 
at arbejde for at bruge sine opsparede midler på sig selv, bør han 
være på vagt og lytte til denne beretning. Problemet ligger ikke i  
at arbejde hårdt eller samle sig rigdom, især når man bliver ældre 
og måske bliver rigere. Problemet handler om vores holdning. 
Mandens ord i beretningen: ”Slå dig til ro, spis, drik og vær glad!“ 
(Luk 12,19) udtrykker det egentlige problem.

”Denne mands mål i livet var ikke større end de umælende 
dyrs. Han levede, som om der ikke var nogen Gud, ingen himmel, 
intet liv efter dette, som om alt det, han ejede, var hans, og han 
ikke skyldte Gud eller mennesker noget“ (Ellen White, Lys over  
hverdagen, 2. bd., s. 51).

Hvis vi i denne periode af vores liv kun tænker på os selv og 
ignorerer andres behov og Guds sag, følger vi den tåbelige rige 
bondes eksempel. Intet i Jesu lignelse giver indtryk af, at den rige 
mand var doven eller uærlig. Problemet var, hvordan han brugte, 
hvad Gud havde betroet ham. Vi ved ikke, hvilken dag vi skal dø. 
Derfor bør vi altid være rede ved at leve for at udrette Guds vilje i 
stedet for at jage efter en egoistisk tilværelse.

Det generelle billede, Bibelen giver, er, at et menneske skal 
arbejde og forblive produktiv, så længe han eller hun er i stand til 
det. Det er faktisk ret interessant at bemærke, at mange mener, 
at forfatterne af de store profetiske bøger, Daniels Bog og Johan-
nes’ Åbenbaring, begge var i firserne, da de fuldførte deres værk. 
På deres tid var gennemsnitsalderen omkring 50 år. Ellen White 
udgav nogle af sine mest kendte og elskede bøger som fx Jesu Liv, 
efter at hun var fyldt 70. Så længe vi er raske, bør alderdom ikke 
betyde, at vi holder op med at være produktive eller at gøre godt 
mod andre i den udstrækning, vi magter det.

Jesu råd til dem, der venter på hans genkomst, er ikke kun at 
våge, men også at blive ved med at arbejde (Matt 24,44-46).

Hvordan kan vi, uanset alder eller rigdom, undgå at falde i 
samme fælde som den rige mand i lignelsen? Spørg dig selv: 
”Hvad lever jeg for?“
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MANDAG

 

 

 Sl 49,18
1 Tim 6,6-7

Sl 39,12
Jak 4,14

Præd 2,18-22

Til eftertanke

6. MARTS 2023

DU KAN IKKE TAGE DET MED DIG

Den berømte evangelist Billy Graham blev engang spurgt, hvad 
der havde overrasket ham mest i livet, nu da han var blevet gam-
mel. På det tidspunkt var han i 60’erne. Graham svarede: ”Hvor 
kort det er.“ Der er ingen tvivl om, at livet går hurtigt.

Hvad lærer følgende bibeltekster om menneskelivet?

Ikke alene går livet hurtigt, men når vi dør, tager vi intet med os, i 
hvert fald ikke af de materielle goder, vi har samlet. ”Han kan intet 
tage med sig, når han dør“ (Sl 49,18). Det betyder, at han eller hun 
efterlader alt til en anden. Hvem der får det, er selvfølgelig afhæn-
gigt af, hvilke planer der på forhånd er lagt.

Men selvfølgelig har ikke alle i den forstand en stor formue, 
men de fleste, især hvis de har arbejdet i mange år, har samlet en 
vis rigdom. Det, der til sidst kommer til at ske med ens rigdom, når 
man dør, er et vigtigt spørgsmål, som alle bør tænke over.

For dem, der ved livets afslutning ejer noget, uanset om det er 
meget eller lidt, kan et testamente være deres afsluttende hand-
ling i forvaltningen af, hvad Gud har velsignet dem med. Hvis du 
ikke har en plan med et testamente, kan dit lands love komme til 
at spille en rolle. Hvis du dør uden et testamente, vil de fleste lan-
des civile love ganske enkelt overgive dine værdier til dine slægt-
ninge, enten de har brug for det eller ej, enten de kommer til at 
bruge dine penge på en god måde eller ej, og enten du ville have 
valgt at give noget til vedkommende eller ej. Kirken får intet. Hvis 
det er sådan, du ønsker det, er det fint. Men hvis du ønsker det an-
derledes, er du nødt til at planlægge det på forhånd.

På en meget enkel måde kan vi sige, at fordi Gud ejer alt (se Sl 
24,1), ville det være logisk fra et bibelsk perspektiv at konkludere, 
at når vi er færdige med det, Gud har betroet os, burde vi give 
vores ejendom tilbage til ham, som er den rette ejer, når vi har 
sørget for vores egen families ve og vel.

Døden kan komme når som helst og uventet. Den kan komme 
i dag. Hvad ville der ske med dine kære, hvis du skulle dø i dag? 
Hvad ville der ske med det, du ejer? Ville det blive fordelt på den 
måde, du ønsker det?
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 Ordsp 27,23-27

Til eftertanke

7. MARTS 2023

PERSONLIGE BEHOV FØRST

På Det Gamle Testamentes tid var mange af Israels børn bønder og 
hyrder. Nogle af Guds lovede velsignelser blev derfor givet i land-
mandssprog. Gud siger fx i Ordsp 3,9-10, at hvis du er tro imod ham 
med dine midler, ”så fyldes dine forrådskamre til overflod“. Mange 
mennesker i dag har ikke et forrådskammer eller en lade. Så vi op-
fatter det sådan, at Gud vil velsigne vores arbejde eller forretning, 
hvis vi er villige til at følge og adlyde ham.

Hvordan skal vi som kristne i dag forstå sætningen ”hold dig  
underrettet om dit småkvægs tilstand“?

Selv om Bibelen ofte taler imod, at den rige undertrykker den fat-
tige eller grådighed, så fordømmer den aldrig rigdom eller menne-
skers indsats for at blive rige. Teksten fra Ordsprogenes Bog, som vi 
lige har læst, antyder faktisk, at vi bør være omhyggelig med vores 
økonomi, så vi har nok til os selv og vores familie. Du skal have ”ge-
demælk nok til føde for dig og dit hus og til livets ophold for dine 
piger“ (Ordsp 27,27).

Hvordan ville vi sige det i dag? Måske ville vi foreslå følgende: 
”Hold dig underrettet om din økonomiske situation og læg planer 
for din fremtidige arv.“ Eller ”Før regnskab og forstå forholdet 
mellem din gæld og dine aktiver.“ I dine optjeningsår er det fra tid 
til anden en god ide at gennemgå dit testamente eller andre do-
kumenter i tillæg til dine nuværende aktiver og opdatere dem om 
nødvendigt. Et testamente eller en båndlagt formue bør oprettes 
tidligt i ens formueplanlægning, så det kan være en beskyttelse 
i tilfælde af en tidlig død. eller hvis man af sundhedsmæssige år-
sager ikke er i stand til at tage en beslutning om, hvad ens aktiver 
skal bruges til. Ideen er, at man skal planlægge i god tid for, hvad 
der skal ske med ens ejendele, når de ikke længere tilhører en.

Kort sagt består god forvaltning af, hvad Gud har velsignet os 
med ikke kun i, hvad vi har, mens vi lever, men også hvad der sker, 
efter at vi er borte. Med mindre Jesus kommer igen i vores levetid, 
vil vi alle en dag være borte, men vores materielle ejendom, enten 
den er stor eller lille, vil forblive. Det er derfor op til os nu at sørge 
for, at det, vi er blevet velsignet med, kan blive til velsignelse for 
andre og for Guds værks fremgang.

”For velstand holder ikke evigt“ (Ordsp 27,27). Hvorfor er det  
vigtigt altid at huske det?

TIRSDAG
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 1 Tim 6,17
 2 Kor 4,18

 Ordsp 30,8
 Præd 5,9

 

Til eftertanke

8. MARTS 2023

GODGØRENHED PÅ DØDSLEJET

Hvilke principper kan vi hente fra følgende bibeltekster med 
hensyn til, hvordan vi skal forholde os til penge?

Penge kan have stor magt over mennesker, en magt, som har ført 
til undergang for mange. Hvem har ikke hørt om mennesker, som 
har gjort frygtelige ting på grund af penge, også selv om de til at 
begynde med havde masser af dem?

Men det behøver ikke at være sådan. Med Guds kraft kan vi 
sejre over fjendens forsøg på at bruge de materielle goder, der var 
ment som en velsignelse, og forvandle dem til en forbandelse.

For mange ligger der med tanke på ens dødsfald en fristelse til 
at samle rigdom nu og retfærdiggøre ens hamstring med tanken 
om, at ”når jeg er død, kan jeg til den tid give det væk alt sammen.“ 
En milliardær har sagt, at han vidste, at han havde levet ret, hvis 
han havde brugt det hele, og der ikke var penge tilbage på kon-
toen til at betale for hans begravelse. Vi kan og bør forvalte bedre 
end at bruge alt på os selv.

”Jeg så, at mange holder midler tilbage fra Guds sag, mens de le-
ver, og dulmer deres samvittighed ved at tænke, at de vil være gav-
milde, når de dør. De tør næsten ikke udøve deres tro og stole på, 
at Gud vil give dem noget, mens de lever. Men denne godgøren-
hed på dødslejet er ikke, hvad Kristus kræver af sine efterfølgere. 
Det kan ikke undskylde de levendes selviskhed. De mennesker, 
som holder fast i deres ejendom til det sidste øjeblik, overgiver 
den til døden i stedet for til Guds sag. Der sker hele tiden tab. Ban-
ker går fallit, og ejendomme opsluges på mange måder. Mange 
har planer om at gøre noget, men de udsætter sagen, og Satan 
arbejder på at forhindre, at midlerne i det hele taget kommer ind 
i forrådskammeret. De går tabt, inden de gives tilbage til Gud, og 
det fryder Satan sig over“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 
5. bd., s. 154).

Hvorfor må vi altid være meget omhyggelige med, hvordan vi 
begrunder brugen af de materielle velsignelser, vi har?

ONSDAG



85

 Sl 24,1
Hebr 3,4
Sl 50,10

1 Mos 14,19
Kol 1,15-17

 

9. MARTS 2023

EN ÅNDELIG ARV

Selv om det er svært at vide, hvordan tilværelsen ville have været 
på jorden, hvis menneskene ikke havde syndet, kan vi være sikre 
på, at der ville ikke have været nogen form for hamstring, ingen 
griskhed og ingen fattigdom. Dette har plaget vores verden, siden 
man begyndte at nedskrive historien. Vores opfattelse af ejerskab 
betyder, at vi betragter det, vi har arbejdet for og erhvervet på 
ærlig vis, som vores retmæssige ejendom. Men på en måde hører 
denne tankegang hjemme i syndens verden. For uanset, hvor me-
get vi ejer eller ikke ejer, bør vi altid huske en vigtig pointe.

Læs bibelteksterne. Hvad er den centrale pointe i dem alle, og 
hvordan bør denne pointe påvirke alt, vi gør med de materielle 
goder, som Gud har velsignet os med?

Vi er forvaltere og bestyrere af, hvad Gud har betroet os. Det vil 
sige, at Gud er den egentlige ejer af alt, og det er ham, som giver 
os liv, eksistens og styrke til at eje noget som helst. Det er derfor 
logisk, at vi, når vi er færdige med det, Gud har givet os, og har 
sørget for vores familie, giver resten tilbage til ham.

”Når du giver til Guds værk, samler du dig skatte i himlen. Alt 
det, du samler dig der, er beskyttet mod ulykke og tab, og det 
vokser til en evig og varig skat, som vil blive tilskrevet din konto i 
Himmeriget“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 342).

Der er mange fordele ved at være gavmild, mens man lever:

1. Du ser faktisk resultaterne af din gave – fx en ny kirkebygning, 
en ung person under uddannelse, en evangelisk mødeserie, etc.

2. Gaven kan blive til gavn, mens behovet er størst.

3. Der bliver ingen skænderier blandt familiemedlemmer eller 
venner efter din død.

4. Det er godt at vise gavmildhed som eksempel for andre.

5. Arveafgifter undgås.

6. Du kan sikre dig, at din gave går til netop det formål, du ønsker.

7. Det viser et uselvisk hjerte.

8. Det samler skatte i Himlen.

TORSDAG
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10. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Fordelingen af vores aktiver er et vigtigt emne. Ellen White skrev 
to kapitler om det. Se ”To (Aged and) Wealthy Parents“ i Testimo-
nies for the Church, 3. bd., s. 116-130 og ”Testamenter og legater“ 
Vejledning for Menigheden, 1. bd., s. 456-463. Der er også i Counsels 
on Stewardship, s. 323-335 et afsnit, der drøfter formueforvaltning.

”Det, som mange beslutter sig for at udsætte, til de ligger for døden, 
ville de, hvis de virkelig var kristne, gøre, mens de stadigvæk har et 
stærkt greb på livet. De ville hellige sig selv og deres midler til Gud, 
og mens de handler som hans forvaltere, ville de opleve tilfreds-
heden ved at gøre deres pligt. Ved at blive deres egen bobestyrer 
kunne de selv opfylde Guds krav i stedet for at overlade det ansvar 
til andre“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 4. bd., s. 480).

I et typisk testamente udpeger den, der opretter testamentet 
en bobestyrer, som efter personens død skal fordele aktiverne i 
overensstemmelse med afdødes ønsker, som de kommer til ud-
tryk i testamentet. Ved at blive din egen ”bobestyrer“ fordeler du 
ganske enkelt dine aktiver selv, mens du lever. 

For de kristne er Jesu genkomst det ”salige håb“. Vi har for-
mentlig alle forestillet os, hvordan det vil blive at se Jesus komme 
med himlens skyer. Vi længes efter at høre hans ord: ”Vel gjort“. 
Men hvad nu, hvis vi bliver lagt til hvile, før Jesus kommer igen? 
Hvis vi har fulgt hans åbenbarede vilje, kan vi nu have glæden af at 
se, hvordan arbejdet går fremad på grund af vores indsats, og på 
grund af vores formueforvaltning vil arbejdet fortsætte også efter, 
at vi er borte.

1. Vi kan samle os skatte i himlen her og nu, men hvorfor er det 
ikke det samme som at forsøge at gøre os fortjent til eller til 
og med ”købe“ vores frelse?

2. Vi bør være rundhåndede i vores gavmildhed, men vi bør 
også være vise. Vi hører ofte om mennesker, især dem, der 
sætter datoer for Jesu genkomst, som appellerer om penge, 
fordi denne og hin begivenhed kommer til at ske på den eller 
den dato, og så vil vores penge alligevel blive uden værdi; 
så det er bedre, at vi giver vores penge til dem og deres ar-
bejde nu. Hvordan kan vi lære at skelne mellem denne form 
for svindel og de legitime måder, vi også nu kan bruge vores 
penge på for at fremme Guds værk?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”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).

Af og til får vi indtryk af, at vores verden er helt ude af kontrol. 
Krig, blodsudgydelse, kriminalitet, umoral, naturkatastrofer, pan-
demier, økonomisk usikkerhed, politisk korruption, mm. Der er 
stærk tilskyndelse til både enkeltpersoner og familier om først at 
tænke på deres egen overlevelse. Derfor gør mange sig store over-
vejelser om, hvordan de kan finde sikkerhed i disse usikre tider. 
Og det er forståeligt nok.

Livets trummerum tager meget af vores daglige tid. Gæld skal be-
tales, børn skal opdrages, ejendom skal bestyres, og med alt det 
går meget af vores tid. Og vi har også brug for klæder, mad og bo-
lig. I Bjergprædikenen talte Jesus om disse grundlæggende behov 
og sagde: 

”Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader 
ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans ret-
færdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift“ (Matt 6,32-33).
I vanskelige tider, når vi mere end ellers har brug for Guds hjælp, 
kan vi tage nogle grundlæggende skridt, som bygger på bibelske 
principper.

· 2 Krøn 20,1-22
· 1 Krøn 21,1-14
· 2 Pet 3,3-12
· 1 Joh 2,15-17
· Åb 13,11-17
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SØNDAG

 2 Krøn 20,1-22

 

Til eftertanke

12. MARTS 2023

SÆT GUD FØRST

Hvilke vigtige åndelige principper kan vi lære fra denne  
beretning på trods af de vanskeligheder, vi møder?

Hen imod slutningen af Joshafats regering blev Juda invaderet. 
Joshafat var en modig og tapper mand. I mange år havde han for-
stærket sine hære og sine befæstede byer. Han var godt forberedt 
på at møde næsten enhver fjende. Men i denne krise satte han 
ikke sin lid til sin egen styrke, men til Guds kraft. Han henvendte 
sig til Herren og udråbte en faste i hele Juda. Hele folket samledes 
i templets forgård, sådan som Salomo havde bedt om, at man 
kunne gøre, hvis man var i fare. Alle Judas mænd stod for Herrens 
ansigt sammen med deres hustruer og børn. De bad om, at Gud 
ville forvirre deres fjender, så hans navn kunne blive æret. Der-
næst bad kongen: ”Vi står afmægtige over for denne store hær, 
som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores 
øjne er rettet mod dig“ (2 Krøn 20,12).

Efter at de på denne måde havde helliget sig til Gud, kom Herrens 
ånd over en profet, som sagde: ”Vær ikke bange, og lad jer ikke 
skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men 
Guds. Drag ned mod dem i morgen!... Men alligevel er det ikke jer, 
der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se 
Herren frelse jer“ (2 Krøn 20,15.17).

Tidligt næste morgen samlede kongen folket og opstillede leviti-
ske sangere i spidsen til at synge lovsange til Gud. Så formanede 
han folket: ”Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast 
ved jer; hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer“ 
(2 Krøn 20,20). Så begyndte koret at synge, og deres fjender øde-
lagde hinanden, og ”der var ingen overlevende“ (2 Krøn 20,24). Det 
tog Judas mænd tre dage at samle krigsbyttet, og på den fjerde 
dag vendte de tilbage til Jerusalem under sang.

Den Gud, som befriede dem, er selvfølgelig den samme Gud, som 
vi elsker og tilbeder, og hans kraft er lige så stor i dag, som den var 
dengang. Udfordringen for os er at stole på ham og hans ledelse.

Læs 2 Krøn 20,20. Hvilken betydning har denne tekst for os?
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 1 Krøn 21,1-14

Til eftertanke

13. MARTS 2023

STOL PÅ GUD, IKKE PÅ DINE EGNE RESURSER

Kong David burde have vidst bedre. Han burde have vidst fra sin 
bedste ven Jonatans erfaring, at når man står i et pagtsforhold 
til Gud, betyder det intet, om man har mange eller få mænd; Gud 
kan give sejren. I 1 Sam 14,1-23 fortæller Bibelen beretningen om, 
hvordan Sauls søn Jonatan og hans våbendrager besejrede en hel 
garnison af filistre – med hjælp fra Gud. Men på trods af denne og 
mange andre lignende erfaringer fra Guds folks historie lod kong 
David, da han oplevede vanskelige tider, Satan lokke sig til at stole 
på egen kraft og opfindsomhed.

Hvorfor besluttede David at holde folketælling i Israel og finde 
ud af, hvor mange soldater han havde? Hvorfor rådede hans 
hærfører Joab ham imod dette?

Læg mærke til, at det var Satans ide at tælle soldaterne. Han 
fristede David til at stole på sin egen styrke i stedet for at være 
afhængig af Guds forsyn i sit forsvar. Joab, som var leder af Isra-
els hær, forsøgte at overtale David til ikke at tælle Israel, for han 
havde set, hvordan Gud handlede på vegne af Israel. Men David 
forlangte, at folketællingen skulle gennemføres. Ud fra bibeltek-
sten kan vi se, at hans beslutning førte til store vanskeligheder for 
landet.

Ingen har nogensinde forgæves sat sin tillid til Gud. Før et slag 
sagde den britiske hersker Oliver Cromwell (1599-1658) til sin hær: 
”Stol på Gud, mine drenge, og hold krudtet tørt!“ Med andre ord 
skal du gøre alt for at lykkes, men til syvende og sidst må du indse, 
at kun Gud kan give sejr.

I vores sammenhæng er det meget fristende at stole på rege-
ringens magt eller på vores bankkonti, men i hver eneste krise, 
som omtales i Bibelen, ser vi, at når folket stolede på Gud, beløn-
nede han deres tillid og sørgede for dem.

Vi bør bruge tiden her og nu til at bringe vores forhold til Gud i 
orden, komme af med vores gæld og være gavmild med det, vi har 
fået. Hvis der nogensinde har været et tidspunkt, hvor vi havde 
brug for Gud, så der det nu.

Hvordan finder vi den rette balance mellem at gøre, hvad vi kan 
– fx at sikre os økonomisk – og samtidigt stole på Gud i alt?
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 2 Pet 3,3-12

Til eftertanke

14. MARTS 2023

TID TIL AT FORENKLE?

Hvad bør vi gøre som en respons på vanskelige tider? Holder vi lav 
profil for at overleve? Nej, faktisk det modsatte! Fordi vi ved, at ver-
dens ende og Jesu genkomst er nær, ønsker vi at bruge vores midler 
til at fortælle andre evangeliets gode nyheder og fortælle, hvad Gud 
har beredt for dem, der elsker ham. Vi har den overbevisning, at en 
dag vil alt på denne jord brænde op.

Hvad siger Peter til os?

I Guds Ord kan vi se, at der ikke vil blive sendt flyttevogne for at 
hente vores ting til himlen. Alt kommer til at blive brændt i den af-
sluttende ødelæggelse, hvor hvert eneste spor af synd og ondskab, 
bortset fra arrene i Kristi hænder, for evigt bliver tilintetgjort.

Så hvad bør vi gøre med det, vi ejer? 

”Det er nu, at vores brødre bør skære ned på deres ejendele i 
stedet for at forøge dem. Vi kommer snart til at flytte til et bedre 
land, til et himmelsk land. Lad os derfor ikke være beboere på 
jorden, men i stedet samle vores ejendele på så lidt plads som mu-
ligt“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 59).

Dette skrev hun for over hundrede år siden. Men princippet er 
stadig det samme: tiden er kort, for vores liv er altid korte. Hvad er 
60 år eller 80 år eller 100 år (hvis vi har gode gener og gode sund-
hedsvaner) sammenlignet med evigheden? Dit liv kan ende, før 
du er færdig med at læse denne uges lektie, og det næste, du vil 
opleve, er Jesu genkomst.

Som kristne må vi altid leve vores liv i lyset af evigheden. 
Selvfølgelig skal vi arbejde hårdt for at sørge for os selv og vores 
familier. Hvis vi er blevet velsignet med rigdom, er der ikke noget 
forkert i at nyde den nu, så længe vi ikke bliver griske, men er gav-
milde med vores rigdom over for de trængende. Men vi må altid 
huske, at alt det, vi samler her, er forgængeligt og flygtigt. Og hvis 
vi ikke er påpasselige, kan det føre til åndelig ødelæggelse.

Hvilke ændringer ville du foretage i dit liv, hvis du med sikkerhed 
vidste, at Jesus ville komme igen om ti år? Eller fem år? Eller tre?

TIRSDAG
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 Matt 6,24

 1 Joh 2,15-17

Til eftertanke

15. MARTS 2023

HVORDAN PRIORITERER DU?

Jesu lignelser og lære, historien om bibelske personer samt Ellen 
Whites råd viser alle tydeligt, at der ikke findes en halvhjertet 
overgivelse til Kristus. Vi er enten på Guds side eller ikke.

Da Jesus blev spurgt af en lovkyndig, hvilket bud der var det 
største, svarede han: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke“ 
(Mark 12,30). Når vi giver alt til Kristus, er der ikke noget tilbage at 
give til en anden herre. Sådan er det bare. Og sådan er det nødt til 
at være.

Hvordan har du selv oplevet sandheden i disse ord?

Læg mærke til, at Jesus ikke sagde, at det er vanskeligt at tjene Gud 
og penge, eller at du må være påpasselig med, hvordan du tjener 
begge. I stedet sagde han, at det ikke kan lade sig gøre. Punktum. 
Denne tanke bør få os til at frygte og bæve en lille smule (Fil 2,12).

Hvordan viser disse tre ting sig i vores verden, og hvorfor er den 
fare, de udgør, mere sofistikeret, end vi tror?

Det er ikke nogen overraskelse, at Paulus skrev: ”Tænk på det, som 
er i himlen, og ikke på det jordiske“ (Kol 3,2). Det er selvfølgelig 
lettere sagt end gjort, for det jordiske er lige foran os hver eneste 
dag. Fristelsen fra ”alt det, som er i verden“, er stærk. Vi drages 
hele tiden af øjeblikkelig tilfredsstillelse. Den hvisker i vores øre 
eller trækker os i ærmet eller begge dele. Har ikke selv den mest 
trofaste kristne følt en vis grad af kærlighed til ”det jordiske“? Selv 
om vi ved, at alt en dag får en ende, føler vi os alligevel draget af 
det, gør vi ikke? Den gode nyhed er, at vi ikke behøver at lade det 
drage os bort fra Jesus.

Læs 2 Pet 3,10-14. Hvordan påvirker det, Peter siger her, den 
måde, vi lever på? Tænk også på den måde, vi anvender vores  
ressourcer på.

ONSDAG
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 Åb 13,11-17

 

 5 Mos 14, 
22. 23b

16. MARTS 2023

INGEN KAN KØBE ELLER SÆLGE

Bibelen maler et smerteligt billede af verden lige før Jesu gen-
komst. Daniel taler om ”en trængselstid, som der ikke har været 
magen til, så længe folkeslag har været til“ (Dan 12,1). Når vi tæn-
ker over nogle af de vanskelige tider, der har forekommet i forti-
den, må det, han omtaler her, være meget slemt.

Johannes’ Åbenbaring peger også på vanskelige tider lige før 
Jesu genkomst.

Hvilken plads spiller økonomi i forfølgelserne i de sidste dage?

Man kan ikke købe eller sælge? Hvor meget af vores tilværelse i 
dag drejer sig om at købe eller sælge? I vores arbejde sælger vi på 
en måde vores tid, evner og varer til dem, der ønsker at købe dem. 
Hvis vi slet ikke kan købe eller sælge, betyder det, at vi ikke bliver i 
stand til at fungere i samfundet. Presset på dem, der forbliver tro-
faste, vil blive enormt. Og jo flere penge, du har, jo større anpart 
har du i denne verden, i hvert fald, når det drejer sig om materielle 
ejendele. Presset for at give efter vil være endnu større.

Hvordan kan vi forberede os? Vi forbereder os ved nu med 
Guds hjælp at sikre os, at vi ikke er slaver af vores penge eller 
materielle goder. Hvis vi ikke er bundet af dem nu, vil vi heller ikke 
være det, når den tid kommer, hvor vi for at være trofaste bliver 
nødt til at opgive dem.

Hvad skulle Guds folk gøre med det, de tjente eller producerede 
hvert år? Hvorfor bad Gud dem om at gøre dette?

Gennem Moses forklarede Gud, at en af begrundelserne for, at 
han havde oprettet tiendesystemet, var, ”at du må lære at frygte 
Herren din Gud alle dage“ (5 Mos 14,23). I den poetiske parallelis- 
me i Sl 31,20 ser vi, at frygt er synonymt med at søge tilflugt: ”Hvor 
stor er dog din godhed, som du har gemt til dem, der frygter dig! 
Du viser den mod dem, der søger tilflugt hos dig, for alle menne-
skers øjne.“

Disse parallelle linjer viser os, at det at frygte Herren er at stole 
på ham. Derfor kan vi se, at Gud indstiftede tiendesystemet for at 
beskytte os mod selviskhed og for at opmuntre os til at stole på, 
at han vil sørge for os. Selv om det at give tiende ikke er en garanti 
for, at mennesker forbliver tro til det sidste, vil mennesker, som 
ikke er tro i at give tiende, sætte sig selv i vanskeligheder.

TORSDAG
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17. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Selv om Bibelen ikke siger, at det i sig selv er forkert at være rig, er 
der heller ikke noget i Bibelen, der taler om, at rigdom vil forøge 
ens åndelige overgivelse. Det er snarere modsat. ”Kærlighed til 
penge, ønsket om rigdom, er den gyldne lænke, som binder dem 
[mennesker] til Satan“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 48).

Ingen kirke har fra kristendommens begyndelse haft del i så 
stor rigdom og komfort, som kirken i mange af verdens lande ny-
der i dag. Spørgsmålet er: Hvilke omkostninger medfører det? En 
sådan velstand kan ikke undgå at påvirke vores åndelige liv, men 
ikke på en positiv måde. Hvordan skulle den kunne det? Hvornår 
har rigdom og materiel overflod ført til kristne dyder som selvfor-
nægtelse og selvopofrelse? Hvordan bliver det lettere for os ikke 
at elske verden og alt det, der er i verden, hvis vi hver dag kommer 
hjem til et køleskab, der er fyldt med mere mad, end vi kan spise, 
når vi har to biler, tager årlige ferierejser, handler online, og har 
det nyeste i dataudstyr og telefon? Selv om mange i vores menig-
heder ikke har denne luksus, er der stadig mange, der har. Og det 
kan være til fare for deres sjæl. Der er ikke her tale om ”de rige“ 
her og nu, de, som er millionærer og mere til. De ved i det mindste, 
at de er rige, og de kan, hvis de vælger det, lytte til de bibelske ad-
varsler. I stedet taler vi om mange, også i middelklassen, som med 
deres mobiltelefoner, computere, klimaanlæg og store biler bliver 
narret til at tænke, at fordi de kun tilhører ”middelklassen“, står de 
ikke i fare for at blive åndeligt ødelagte af deres egen velstand. Det 
er her, tiende kan om ikke andet være en kraftig åndelig modgift 
mod rigdommens farer, også for dem, der ikke er særlig rige.

1. Hvorfor må vi alle være påpasselige med hensyn til vores 
holdning til penge og rigdom, selv om vi ikke i verdens øjne er 
rige?

2. Hvad kan vi i praksis gøre, udover at give tiende, som kan 
hjælpe os til ikke at blive fanget af ”alt det, som er i verden“?

3. Hvad vil der ske med dig i morgen, hvis du pludselig ikke kan 
købe eller sælge, fordi du bliver identificeret som en af dem, 
”som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12)? 
Vil din tro svigte?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 18. MARTS 2023



1
”Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har 
været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres 
glæde!“ (Matt 25,21).

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

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

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

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

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

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

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

Introduktion

 

Ugens tekster

Trofasthedens belønning

TIL SABBATTEN | 25. MARTS 202312
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SØNDAG

 Hebr 11,6

 

Til eftertanke

19. MARTS 2023

LØN FOR TROFASTHED

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

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

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

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

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

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

 

 

Rom 6,23
 Joh 3,16

 Joh 14,1-3

Til eftertanke

20. MARTS 2023

EVIGT LIV

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

Hvilke muligheder har vi?

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

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

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

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

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

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



99

 Åb 21

Til eftertanke

21. MARTS 2023

DET NY JERUSALEM

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

Hvad bliver vi lovet?

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

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

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

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

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

TIRSDAG
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 Matt 25,14-19

 Matt 25,20-23

Til eftertanke

22. MARTS 2023

REGNSKABET GØRES OP

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

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

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

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

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

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

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

ONSDAG
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 Rom 8,16-18

 

 1 Tim 6,6-12

23. MARTS 2023

BLIKKET FÆSTET PÅ SEJRSPRISEN

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

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

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

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

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

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

Ved slutningen af sit liv var Paulus i stand til at sige: ”Mit blod 
skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har 
stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg 
retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige 
dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle 
dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst“ (2 Tim 4,6-8). Måtte 
vi alle ved Guds nåde blive i stand til at sige det samme og med 
den samme overbevisning.

TORSDAG
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TIL VIDERE STUDIUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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