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Skandinavisk bibelstudie
Baggrund for et fælles skandinavisk studiemateriale
Der har længe været et skandinavisk ønske om i fællesskab at udarbejde et 
supplerende bibelstudiemateriale til det, der produceres af verdenskirken. 
Emnerne er i udgangspunktet de samme, men tilrettelagt mere åbent og 
med fokus på at læse bibelteksterne i sin sammenhæng. Der er hver uge 
forslag til nogle fokustekster. Tanken er, at ordstyreren vælger nogle af disse 
tekster/temaer, som gruppen kan fokusere på sammen. Det essentielle er at 
læse Bibelen, reflektere og samtale over teksterne. På næste side er der en 
række generelle reflektionspørgsmål, der kan bruges som samtalestarter.

GRUNDLIGGENDE PRINCIPPER

• At læse i Bibelen  
Det vigtigste er at læse i Bibelen, reflektere over teksten, og hvordan den 
angår os i dag.

• Vedkommende 
Formuleringer, spørgsmål og refleksioner lægger op til en personlig vinkel, 
så bibelteksten både udfordrer og bliver relevant – for hoved og hjerte.

• Lærerigt 
Der er knyttet teologiske kommentarer og/eller baggrundsviden til hvert 
studie. Ønsker man et mere dybtgående studie, anbefales det at benytte 
sig af de ekstra ressourcer, der stilles til rådighed på kirkens hjemmeside.

• Valgfrihed 
Gruppen vælger frit de tekster, de vil fokusere på

• Hjemmestudie er en fordel, men ikke nødvendig
 Oversigten i starten af hvert studie er lavet som en outline til studie- 

gruppen og betinger ikke hjemmestudie. 
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FORSLAG TIL SPØRGSMÅL FOR SAMTALE OG REFLEKSION
Stil gerne spørgsmål, som begynder med: hvem, hvad, hvor eller 
hvorfor. At forstå og forholde sig til teksten i historisk sammenhæng 
er vigtig. For at gøre studiet aktuelt og personligt kan du opmuntre 
til reaktioner, følelser/sanser på teksten. Hvad overrasker, hvilket  
billede af Gud får vi, og hvad vi kan bruge det til i dag.

Baggrund for teksten
• Hvad er en af de vigtigste tanker, du tager med dig, i det du har læst?
• Hvilken hensigt tror du, forfatteren havde med at skrive det?
• Hvem skrev forfatteren til? Hvem havde forfatteren i tanke?
• Hvad er den historiske sammenhæng?
• Hvorfor blev teksten taget med i Bibelen?

Reaktioner på teksten
• Hvilken stemning giver teksten dig (trist, inspireret, glad...)?
• Hvilke uenigheder kunne man forestille sig hos forskellige læsere?
• Hvad synes du er vanskeligt eller problematisk i det, du har læst?
• Hvilke ord og udtryk husker du umiddelbart bedst fra teksten? 
• Hvilke vers, ord eller udtryk ville du understrege?

Hvad kan jeg bruge det til?
• Er er noget, der er vigtigt at fortælle andre, af det du har læst?
• Hvad er mest historisk information, og hvad er universelle principper?
• Hvis du skulle lave et “trospunkt” ud af teksten, hvad ville det så være?
• Hvad fortæller det, du har læst, om, hvem Gud er, og hvad han ønsker?
• Hvilket budskab tror du dette kan have for dem, der ikke er troende?

Generelle refleksioner



5

Forberedelse
• Læs studiet for den aktuelle gruppesamtale
• Vælg en eller flere tekster, som du ønsker at fokusere på
• Udvælg spørgsmål, du synes er vigtige at samtale om
• Vælg nogle spørgsmål og refleksioner fra den generelle oversigt,  

som kan være nyttige i jeres studie

Noter til dig selv
• Hvilke tanker vil jeg begynde med?
• Hvilke hovedtanker ønsker jeg, at vi taler mest om?
• Hvad ønsker jeg, at gruppen skal tage med sig fra studiet?

Orienter dig ved at undersøge andre ressourcer
• Studiemateriale fra verdenskirken (skan QR koden)
• Youtube
• adventist.dk/bibelstudie
• Bibelkommentarer online 

I STUDIEGRUPPEN
Præsenter de tekster, som du ønsker at fokusere på. Læs dem højt 
selv, eller uddel opgaven. Start samtalen med at stille det første 
spørgsmål, du har udvalgt fra studiet eller de generelle refleksioner. 
Lad deltagerne komme til orde, også selv om det skulle være en  
afstikker, men forsøg at holde samtalen til det overordnede tema.

Forslag til gruppens ordstyrer
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Studie 1  
1/1 - 7/1 2023

Studie 2
8/1 - 14/1 2023

Studie 3
15/1 - 21/1 2023

Studie 4
22/1 - 28/1 2023

Studie 5
29/1 - 4/2 2023

Studie 6
5/2 - 11/2 2023

Studie 7
12/2 - 18/2 2023

Studie 8
19/2 - 25/2 2023

Studie 9
26/2 - 4/3 2023

Studie 10
5/3 - 11/3 2023

Studie 11
12/3 - 18/3 2023

Studie 12
19/3 - 25/3 2023

Godt at være med i Guds familie

Guds aftale med os

Hvorfor er en tiendedel Guds tanke? 

Glæden ved at give til evangeliets fremme

At undgå bundløs gæld

Penge på kontoen eller rigdom i himlen?

Betydningen af det ubetydelige

Betydningen af positiv fremsynethed

Misundelse bliver du ikke rig af

At give kan gøre dig rigere

Hvordan håndteres økonomiske kriser?

Hvordan belønnes trofasthed?

Oversigt 1. kvartal 2023
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Tema 1. kvartal 2023 

Forvaltning
Med dette nye bibelstudiemateriale sætter vi fokus på en af de helt grund-
læggende tanker i den bibelske fortælling. Udover at fortælle at mennesket 
bliver skabt i Guds billede beskrives deres opgave: ”De skal herske over ha-
vets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber 
på jorden” (1 Mos 1,26). Menneskets allerførste og fornemmeste opgave er 
at forvalte af Guds skaberværk. Hvad der end sker senere i fortællingen, bli-
ver dette ansvar aldrig taget bort fra mennesket.  De får dog at vide, at fordi 
de spiste af træet til kundskab om godt om ondt, så bliver opgaven vanskeli-
gere. Agerjorden bliver forbandet og med møje skal de skaffe sig føde. Tjørn 
og tidsel kommer til at spire frem, og i deres ansigts sved skal de spise af 
jorden. Men opgaven er fortsat den samme: at forvalte Guds skaberværk.

Og den opgave drejer sig både om, hvordan jeg forvalter, hvem jeg er som 
person, og det jeg har, samt hvem vi er som samfund, og hvordan vi forval-
ter det, vi er blevet givet i fællesskab. Det er både et individuelt og kollektivt 
ansvar. 



88

Fokustekster

• 1 Joh 3

• Rom 8,1-17
 
• Matt 6,19-24
 
• Matt 7,7-11

Godt at være med i 
Guds familie

STUDIE 1

OVERSIGT
Ordet ”familie” er et af de mest brugte 
udtryk for menigheden i Det Nye testamente. 
Hver gang vi bruger ord som far, mor, barn, 
søskende, fremkaldes tanken om en familie. 
For de første kristne var menigheden som 
en stor familie. Vores tanker om ”familien” 
indeholder gode, men også de vanskelige 
elementer. For nogle mennesker er familie-
begrebet ødelagt. 

Hvordan er det muligt at håndtere både den 
ødelagte og den idealistiske holdning til 
tanken om Guds familie? Prøv at have dette i 
tanke, når du læser denne uges bibeltekster.

Sabbatten 7. januar 2023
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Ægte eller uægte barn?
Paulus taler om at være adopteret ind i Guds 
familie. Hvad er betydningen af at være et ægte 
barn og at være adopteret? Hvilken betydning kan 
denne forskel have for vores ”brødre og søstre”, 
både dem, som tror, og dem, der ikke tror som mig? 
Hvorfor tror du Bibelen bruger disse billeder? Har 
det en anden betydning for os i dag, end for dem 
som læste det første gang?

Hvordan passer synd ind i Guds familie?
Når Paulus omtaler synd, hvad menes der med 
begrebet? Hvordan påvirker vores syn på ”synd” 
forståelsen af at være med i Guds familie? Hvad 
er forholdet mellem at have ”det forkerte pas”, og 
at ”udøve forkerte eller manglende handlinger”? 
I hvilken grad skal jeg være optaget af at holde 
familien ”ren”? Hvor langt rækker billedet af ”Guds 
familie”, og hvor kan kæden hoppe af?

Hvilke fordele er der ved at være i Guds 
familie?
Hvis Gud er vores ”far”, hvad kan vi så sige om 
ejerskabet over ”huset” og familien? Hvis Gud har 
omsorg for os som en far, hvad betyder det i prak-
sis for mig – og for den, der leder på lossepladsen 
efter plastik at sælge? Hvilke fordele og ulemper er 
der i at deltage i Guds familie? Hvilken forskel tror 
du, det har for Gud, at du er med i hans familie?

Hvad med ”de andre”?
At jeg er med i Guds familie, kan inspirere. Men 
det betinger et åndeligt syn på livet, og at Bibelen 
er vigtig. Hvilke tanker kan have betydning for min 
samtale med dem, som ikke er troende?

Noter



10

Kommentarer til studie 1

1 Joh 3 | Familiefølelser
Vi er Guds familie. Intet er vigtigere, end at familien elsker hinanden ind-
byrdes – praktisk, jordnært og omsorgsfuldt. Når vi forstår dette, vil meget 
være lettere i livet. Det gode liv består i at elske hinanden som familie. Dog 
kan dette være meget svært, omend umuligt, i mange sammenhænge. Det 
er dramatiske billeder, der er fremhævet i teksten. Kain, der ikke ville være 
sin brors vogter, endte med at blive hans morder. 
 Vi fornemmer lidt af den hebraiske enten-eller-måde at udtrykke sig på 
bag hele dette kapitel. Der var en enorm befolkningstilvækst i byerne på 
dette tidspunkt. Storbyerne i Romerriget var fulde af jobsøgende fra landet. 
Levevilkårene var elendige, og der var udbredt sygdom og nød. Det var alles 
kamp mod alle. Folk var ensomme, isolerede fra deres familier på landet og 
overladt til en nådesløs virkelighed. At komme ind i den kristne familie, hvor 
alle passede på hinanden og elskede hinanden, var som at gå fra døden til 
livet i mere end én forstand.

Rom 8,1-17 | Storfamilien
Lovens formål havde altid været at lede Guds folk til livet. I Kristus Jesus, 
som selv var vejen, sandheden og livet, var dette liv nu tilgængeligt i famili-
en af kristne, der havde modtaget den Ånd, som oprejste Jesus fra de døde. 
”Livet” her er både en måde at leve på, der er efter Guds vilje, og et liv, der 
ikke er. Denne familie omfattede ikke længere kun jøder, men alle, der havde 
fået dette nye liv i sig. ”Alle, der bevæges af Guds ånd, er Guds børn.”
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Matt 6,19-24 | Hvor er dit hjerte?
Begrebet ”i himlen” er der, hvor Gud er. Skatte hos Gud er trygge. De næste 
mærkelige vers om legemets lys forklarer, hvad det handler om. ”Et godt 
øje” (mange oversættelser bruger ordet ”klart”) er simpelthen et hebraisk 
formsprog for at være generøs over for dem, der oprigtigt beder. Det viser 
sig, at disse vers handler om det forhold, vi har til vores værdier, og at hvis 
vi hjælper med at lindre nød og giver til de fattige, så er vi ikke kun fulde 
af lys, men vi placerer vores penge ”hos Gud” . Eller som teksten siger ”i 
himlen”. Vores hjerte og Guds hjerte banker for de samme ting. Igen ser vi 
den typiske hebraiske enten-eller-måde at formulere sig på i vers 24. Hvad 
formsproget betyder her, er simpelthen, at en af dem (Gud eller mammon) 
vil være vigtigst for dig.

Matt 7,7-11 | En omsorgsfuld far
Jesus taler her om styrken af ærlig bøn. Hvor mange af os kan modstå det? 
Vi vil hellere krydse gaden eller undlade at tage telefonen, end at skulle høre 
os selv sige nej! Hvordan kan vi tro, at Gud, vores far, ikke vil sørge for os til 
vores bedste? 
 Men også her spiller hele familien en rolle. For hvis Gud er en far, der vil 
forsørge sine børn, kan vi – hans børn – ikke lukke øjnene og pengepungen. 
Måske er det netop gennem os, at han vil opfylde behovene og give gode  
gaver til dem, der spørger ham? Kan man bede Fadervor (giv OS i dag VORES 
daglige brød) og samtidig lade en søster eller bror sulte? I øvrigt havde 
grækerne et interessant ordsprog: Når guderne vil straffe os, giver de os alt, 
hvad vi beder om.

Eftertanke
• På hvilke måder har du oplevet menigheden som en familie? 
• Hvordan ville din menighed og livsstil ændre sig, hvis du skulle udleve 

familiemetaforen fuldstændigt? 
• Synes du, det lyder attraktivt? 
• Hvad vil det i praksis sige at være ”drevet af Guds ånd”?



1212

Fokustekster

• Joh 6,22-29

• 2 Pet 3,1-11
 
• 5 Mos 28
 28,1
 28,15
 28,30-34
 28,69

• Ordsp 3
 3,1-12
 3,21-26
 3,27

Guds aftale med os

STUDIE 2

OVERSIGT
Bibelens verden fungerede ud fra aftaler, 
kontrakter og pagter. Nogle nedskrevne, 
andre baseret på almindeligt anerkendte 
normer. Pagterne i Det Gamle Testamente 
er formuleret stort set på samme måde som 
datidens politiske aftaler. 

Aftalerne i Det Nye Testamente bygger mere 
på datidens aftaler med personlige velgørere. 
Fælles er, at en person med magt og midler 
tager en anden med mindre magt og midler 
under sine beskyttende vinger og sætter sin 
egen ære på spil i forholdet. At undlade at 
ære en sådan velgører med taknemmelighed, 
loyalitet og service bringer skam over både 
velgøreren og modtageren af fordelene. Det 
handlede om ære og skam i en kultur, hvor 
netop dette var af afgørende betydning. 

Hvilke tanker gør du dig om den aftale, Gud 
har med os mennesker i dag?

Sabbatten 14. januar 2023
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Noter

13

Naturlove og personlige aftaler
På hvilken måde er naturen en del af Guds aftale? 
Hvor kommer det personlige ind? På hvilken måde 
er frelseshistorien en del af Guds aftale med os? 
Hvilken betydning har det, om man er troende eller 
ikke i denne sammenhæng?

Guds aftale på Moses’ tid
Hvordan tror du israelitterne opfattede Guds 
ønsker for dem? Hvordan ser du relevansen for os 
i dag? Hvilket billede af Gud ser du i Guds pagt ved 
Sinai. Hvordan tror du, Gud viser sig i dag? 

Hvad omfatter Guds aftale med dig? 
Hvilke konsekvenser har Guds omsorg for disse  
områder af dit liv?

• Penge?
• Tid?
• Personlighed?
• Holdninger?
• Mit sociale engagement?
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Kommentarer til studie 2

Joh 6,22-29 | En ny aftale
Johannesevangeliet kapitel 6 har mange referencer til udvandringen fra 
Egypten, da Israel blev en selvstændig nation. Ikke alene får de mad i ørke-
nen, men Jesus fremstår også som havets herre (jf. Det Røde Hav, der delte 
sig). Budskabet er, at Jesus er en ny Moses, og hans tilhængere et nyt Israel. 
Samtalen i Joh 6,22-29 er Johannes’ nadvertale. Den sidste nadver, som i  
de andre tekster alle indeholder ordet ”pagt”. Lukas kalder det ”Den nye 
pagt ved mit blod” (Luk 22,20). Både på Sinai og her i Johannesevangeliet 
er der forventninger til begge aftaleparter. Det spændende er, hvad Jesus 
forventer.

2 Pet 3,1-17 | Forventninger
Kristne lever i forventningen om et stort skifte i historien. En stor helbre-
delse. Men i den forventning ligger der også en forventning til kristne om, 
at de allerede nu lever det liv, de længes efter. Hvordan lever man, når man 
”hungrer og tørster” efter retfærdighed? Hvordan lever man med længslen 
efter ”en ny jord, hvor retfærdighed bor”?

5 Mos 28 | Betydningen af beskyttelse
Hebræerne tænkte i konkrete billeder, og det afspejles i sproget. Sproget i 
Femte Mosebog 28 er også præget af tidens virkelighed. En stor og magt-
fuld konge (måske hjælper det at tænke ”kejser”) ville tage små stater under 
sine vinger, love at beskytte dem mod fjenderne, lade dem udvikle sig i 
fred, men til gengæld skulle de selvfølgelig betale skat og være loyale mod 
”kejseren” og ære ham med deres loyalitet. Hvis de brød kontrakten, kunne 
der ske to ting. Kejseren kunne undlade at beskytte dem mod fjenderne, 
eller han kunne selv komme for at genoprette sin ære, som var gået tabt ved 
forræderiet. 
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De grafiske billeder i Femte Mosebog 28 maler livet for en lille, svag nation, 
der er overladt til sig selv i en brutal verden fuld af fjender og uforudsigelig 
natur. I stedet for at sige: ”Det kan gå meget galt, hvis man er fuldstændig 
ubeskyttet,” tegner den hebraiske tankegang forfærdelige billeder af, hvor 
galt det faktisk kan gå. Og helt i tråd med tidens ære-skam-kultur er Gud 
den skuespiller, der gengælder forræderiet.

Ordsp 3,1-27 | Det gode liv
Nogle mener, at alle Guds love inderst inde er såkaldte designlove. Det be-
tyder, at de beskriver, hvordan verden er skabt til at fungere. Prøv at bryde 
tyngdeloven og oplev forbandelsen. Lev i samarbejde med tyngdeloven og 
oplev velsignelsen. På samme måde er vi skabt til uselvisk fællesskab, og et-
hvert brud med denne grundlæggende agape-kærlighed vil få konsekvenser 
for samfundet, der også påvirker os selv. Guds love er ikke vilkårlige. De er 
en brugsanvisning. Det samme er Ordsprogene. De er geniale observationer 
af, hvordan verden fungerer. De er ikke ment som absolutte udsagn eller 
krav, men som en katalysator for visdom, når vi lærer at samarbejde om, 
hvordan verden faktisk er. På den måde er Guds gode verden i sig selv en 
slags forventning til, hvordan vi skal leve.

Eftertanke
Hvordan vi har det med Guds forventninger til os, kan karakteriseres ved, 
hvordan de er blevet præsenteret gennem hele vores liv. Mange ser Guds 
love som ret vilkårlige. Gud har sagt det, og hvis vi ikke adlyder, bliver han 
vred. Grunden til at være lydig er så at gøre Gud glad. Men en anden måde 
at se det på er, at Gud har fortalt os om livet, når det er bedst, at han har 
allieret sig med os som vores velgører, og at vores liv dermed også påvirker, 
hvordan verden ser Gud. Hvis vi lykkes, lykkes Gud. ”Vor Fader, lad dit navn 
blive helliget.”
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Fokustekster

• 1 Mos 14,13-21

• 5 Mos 12,8-19
 
• Mal 3,6-12

• Hebr 7,1-8

Hvorfor er en  
tiendedel Guds tanke?

STUDIE 3

OVERSIGT
Begrebet ”tiende” er velkendt for mange 
kristne. Men giver de gamle forordninger 
mening i et moderne samfund, hvor 
betalinger ikke ydes i naturalier? 

Denne uge skal vi se på Bibelens tanke om, 
hvordan alle kan bidrage til troens fremme, 
og hvordan disse principper også kan have 
relevans i dag.

Sabbatten 21. januar 2023
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Noter

17

Tiende, gaver, ofringer
En tiendedel omtales i Bibelen sammen med både 
gaver og ofringer. Er det rigtigt kun at fokusere på 
en del af dette? Hvis ofringer ikke er gyldige for os 
i dag, hvorfor gælder tienden så? Er beskrivelsen i 
Mosebøgerne et generelt påbud, er det en beskri-
velse af, hvordan de praktiserede finansiering på 
den tid, eller kan der uddrages principper, der er 
gyldige for os i dag? Har ”tiende” og ”gaver” for-
skellig status?

Hvad ligger til grund?
Hvilke principper ligger til grund for spørgsmålet 
om ”tiende” i ugens tekster? Er der belæg for, at 
denne del tilhører Gud mere end alt andet, der 
også tilhører ham? Hvordan er balancen mellem 
penge som værdi og andre værdier, som vi kan give 
til Guds sag? Kan princippet om tiende være et gud-
givet princip til troens fremme og underhold? Hvis 
du ikke mener, det er et direkte påbud, giver det så 
alligevel god mening i dag?

Tiende, gaver og økonomi
Er der forskel på, om tilgangsvinklen er ren mate-
matik eller et dybere princip – eller kan det være 
en kombination? Hvordan påvirker det dig, at det 
ofte er kirken, som modtager tienden, der også er 
største fortaler for den? Hvilken påvirkning har det, 
når der bruges ord som ”frygt” og ”røveri” som mo-
tivation for tiendebetaling? Hvordan kan principper 
om tiende og gaver blive mere end matematik for 
den enkelte?



18

Kommentarer til studie 3

1 Mos 14,13-21 | Tiende og udlodning af krigsbytte
Teksten giver et eksempel på tiende, længe før Moses havde modtaget no-
gen lov om det. Word Biblical Commentary siger, at tiende var almindeligt på 
dette tidspunkt. Det var skik at give tiende både til helligdomme og konger. 
Det var, hvad retfærdige mennesker gjorde. Melkisedek kom og velsignede 
Abraham, og god folkeskik krævede en gengældelse. Tienden var kutyme, 
lidt på samme måde som 10 procent er en slags ramme for frivillige drik-
kepenge på restauranter i visse kulturer. Bibelkommentaren siger også, at 
Abraham her giver sine tilhængere et eksempel, der følges, når israelitterne 
senere bliver bedt om at finansiere præsterne og levitterne (som ikke har de-
res egen jord/indkomst) med gaver og tiende (4 Mos 18 og 3 Mos 27,30-33).

5 Mos 12,8-19 | Tiende og gaver – en del af noget større
Mens Tredje Mosebog beskriver præstetjenesten i ørkenen, regulerer 5. 
Mosebog livet efter Israel er kommet ind i landet. Virkeligheden var, at levit-
terne og præsterne boede over hele landet og tjente folket, både hvor de var 
og på skifteholdsarbejde i templet/helligdommen. Men de ejede ikke jord og 
måtte derfor have andre indtægtskilder. Og en del af dette var tienden. Men 
læg mærke til, at denne tekst også pålægger israelitterne at give, og at no-
get af tienden og førstegrøden skal bruges til en fest for Gud, hvor giveren 
selv nød tiendemaden. De skulle bare også huske levitterne.

Mal 3,6-12 | Tiende og gaver som en del af tilbedelsen
Man ved ikke helt, hvornår Malakias’ Bog blev skrevet, men det var engang 
efter, at jøderne var vendt tilbage fra Babylon. Mens de genopbyggede 
landet, ventede de på, at Gud ville genoprette Juda som et selvstændigt rige. 
Denne tekst aktualiserer, hvilken form for gudsbillede vores økonomiske 
prioriteter vidner om. Man skal næsten læse Mal 1,6-14 som baggrund. Læg 
også mærke til argumentet: ”Bring hele tienden til forrådshuset, så der er 
mad i mit hus.” Tienden og gaverne handlede om at sørge for alle tjenester-
ne, der var i templet (se f.eks. 5 Mos 14,28-29).
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Hebr 7, 1-8 | Tiende og gaver i Det Nye Testamente
Der er ikke mange tekster om tiende i Det Nye Testamente. De andre steder 
er Matt 23,23; Luk 11,42 og Luk 18,12. Hebræerbrevet fortæller her, hvad der 
skete mellem Abraham og Melkisedek, og minder os også om levitternes 
ret til at modtage tiende. Læg mærke til, hvordan teksten understreger den 
tætte forbindelse mellem tiende og velsignelse. Det antyder også, at ikke 
hvem som helst kan modtage tiende, og det understreger, at præsten mod-
tog ”tiende af det bedste krigsbytte” (vers 4). Hvad siger sidstnævnte om det 
matematiske indhold af ordet ”tiende”?

Eftertanke
Nogle mener, at tienden som princip er svag i Det Nye Testamente, og at ide-
alet i stedet var, at man stillede alle sine ressourcer til rådighed for menighe-
den: et hus at mødes i (Fil 1,1-2), mad og tøj for enker og fattige (ApG 6,1-7; 
9,36-39) samt vedligeholdelse af ledere/lærere (1 Tim 5,17-18). Atter andre 
siger, at præsterne og levitterne også var deres tids sundhedspleje og so-
cialhjælp (f.eks. 5 Mos 14,28-29; 3 Mos 13; Luk 17,14), og at tienden dermed 
også var en slags skat til velfærdsordninger. De underliggende principper er 
ikke desto mindre, at retfærdige mennesker deler det, de har modtaget, og 
oplever Guds velsignelse, og at tjenesterne i Guds hus ikke stopper på grund 
af mangel på gaver. Ordet ”tiende” (som betyder en tiendedel) er fortsat et 
af de vejledende principper omkring denne generøsitet.
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Fokustekster

• Mark 14,3-9

• 2 Kor 9,1-15

• Matt 6,24-34

Glæden ved at give til 
evangeliets fremme 

STUDIE 4

OVERSIGT
Forvaltning har meget med holdning at gøre 
i Guds øjne. Det ser vi af historien om den 
fattige enke. Økonomiske midler er vigtige 
for udførelsen af de fleste opgaver, men der 
er også andre måder at give til evangeliets 
fremme.

Sabbatten 28. januar 2023
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Kirken som en virksomhed?
Hvilke konsekvenser på godt og ondt ville det have 
at drive kirken som en virksomhed med salgsaktivi-
teter? Hvilke udfordringer er der ved at fokusere på 
henholdsvis motivation, størrelse af gaver, penge-
gaver kontra tjenester. Kan det betale sig at give 
til evangeliets fremme? Hvordan reagerer vi, når 
kirken opfordrer til at give til kirkens projekter? Er 
der andre måder at finansiere kirkens drift på, eller 
vil et fokus på disse forhold have ødelæggende 
virkning på kirkens fællesskab?

Forvaltning og motivation?
Hvorfor er det så ømtåleligt et emne at tale om 
gaver, penge og tjenester i forhold til kirkens drift 
eller missionsaktiviteter? Hvilken balance er der 
mellem gode tanker og hensigter eller direkte om 
penge i gennemførelsen af kirkens mission? Hvilke 
andre former for støtte kan man give til evangeliets 
fremme end direkte pengegaver?

Hvor meget har du tilbage, hvis du giver 
det hele?
Hvordan er balancen mellem at give noget og give 
det hele? Hvis Gud ejer alt, og han sørger for dagen 
og vejen, hvilken betydning har det at give på en 
gennemtænkt måde? Hvordan er evangeliets frem-
me afhængig af min giverglæde? Hvordan reagerer 
vi, når vi synes, at gaver bliver anvendt uklogt?

Noter
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Kommentarer til studie 4

Mark 14,3-9 | En mærkelig prioritering?
En denar var en dagsløn. 300 denarer bliver så ca. en årsløn. Måske ville det 
ikke være så mærkeligt, hvis nogen mente, at pengene kunne have været 
brugt bedre? Jesu svar refererer muligvis til 5 Mos 15,11: ”Der vil altid være 
fattige i landet; derfor giver jeg dig den befaling: Luk din hånd op for din 
landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.” At hælde salve 
over hovedet kan have mindet om en kongelig salvelse, om ikke for tilskuer-
ne så måske til senere læsere, der godt vidste, hvem Jesus var.

2 Kor 9,1-15 | Gaver og motivation
Denne tekst er måske bedst kendt for sit misbrug. Snakken om den økono-
miske gevinst ved at så og derefter høste rigelige materielle velsignelser 
er blevet brugt af tv-evangelister og forkyndere af velstandsteologien som 
middel til at motivere menigheder til at give dem penge. De siger: ”Se, det 
virker for mig. Jeg er rig. Giv mere, så bliver du også rig.” 

Kan Gud velsigne den nærige hånd på samme måde, som han velsigner den 
gavmilde? Det Døde Hav er dødt, fordi det ikke afgiver vand. Eller måske kan 
man tænke på det på en anden måde: At den gavmilde person, der velsigner 
andre, naturligt finder det meningsfuldt at give. Skal man give for at få eller 
fordi man oplever glæde ved at give? Lover denne tekst rigdom?

Matt 6,24-34 | At tjene to herrer
Vers 24 siger ikke, at man skal hade penge for at følge Jesus. Det er et he-
braisk formsprog. I stedet for at sige: ”Hvad sætter du først, og hvad følger 
derefter,” udtrykker du dig dramatisk med: ”Hvad elsker du, og hvad hader 
du?” Men det er en hebraisk måde at tale på. Men advarslen om at sætte 
penge først er lige så stærk. 
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Resten af teksten taler om økonomiske bekymringer, noget man kan gen-
kende, uanset hvor mange eller få penge, man har. Du kan bekymre dig, for-
di du mangler penge. Man kan blive besat af tanken om penge, man kunne 
have haft. Eller du kan have bekymringer om værdigenstande, som du kan 
miste. Og hvis penge ikke er din største bekymring, er der masser af andre 
ting at bekymre sig om. Men sætter vi penge først, når vi bekymrer os? 

Tekstens klimaks er vers 33. Men hvad vil det sige: ”Men søg først Guds rige 
og hans retfærdighed”? ”Guds Herredømme” kunne have været en bedre 
oversættelse. At søge Guds styre (Guds vilje) over liv og følelser og fremti-
den, og alting kan virkelig hjælpe. Og ”hans retfærdighed” kan handle om en 
måde at leve på, nemlig i uselvisk fællesskab, som de første kristne gjorde. 
Lukas fortæller os, at ingen af dem led, fordi de passede på hinanden (ApG 
4,34). De kunne virkelig være sikre fra ”alt dette”.

Eftertanke
Når Det Nye Testamente taler om generøsitet, bekymringer og penge, hæn-
ger det sammen med, at menigheden for alvor fungerede som en storfami-
lie, der støttede hinanden, også materielt. Det var gennem menigheden, at 
Guds løfter om, at ”alt dette” blev opfyldt. Hvad er DIN drøm for menighe-
den? Hvordan kan menigheden bidrage til at imødekomme dine bekymrin-
ger? Hvad forventer du af Gud?
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OVERSIGT
Hvis jeg giver alt, jeg ejer, til kirken, hvordan 
skal min økonomi så hænge sammen? Er 
det smart at optage privatlån for at støtte 
kirkens mission? Er der principper i Guds ord, 
der indikerer, hvad der er sund eller usund 
forvaltning? Er man mislykket i Guds øjne, 
hvis økonomien er så stram, at det er svært  
at betale regningerne?

At undgå bundløs 
gæld

Fokustekster

• Ordsp 6,1-11

• 1 Tim 6,3-10.
 17-19

• 1 Joh 2,15-17

• Matt 19,16-30

Sabbatten 4. februar 2023STUDIE 5
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Noter

25

Elsker Gud dovne mennesker?
Hvilken sammenhæng er der mellem at være doven 
eller udvise manglende økonomisk fremsynethed, 
fattigdom eller gæld? Hvad tænker jeg om menne-
sker, som alt lykkes for økonomisk, eller om dem, 
som har svært ved at få det hele til at løbe rundt? 
Er succes og penge et tegn på Guds nåde? Hvilken 
betydning har det, hvilke forhold jeg er født ind i?

Gavmildhed og gæld
Hvad kan konsekvensen være af at ”give ved døre-
ne”? Er gavmildhed medfødt? Bliver man fattig af at 
være gavmild? Hvordan kan jeg forøge min formue 
– med mulighed for at give større gaver – hvis jeg 
skal nøjes med det, jeg har? Er Bibelen imod det 
at være rig eller at have gældsforpligtelser? Skal 
menigheden optage lån for at bygge en kirke? Kan 
man ufrivilligt komme i en bundløs gældssituation? 
Skal jeg blande mig i andres liv, hvis jeg synes, at 
det går den forkerte vej for dem? 

Det du elsker 
Hvordan er forholdet mellem kærlighed til materiel-
le goder og kærlighed til Gud? Hvordan kan jeg tje-
ne penge og undgå gæld, hvis jeg kun tænker på at 
samle skatte i himlen? Hvordan kan denne verden 
skygge for den kommende? Hvordan er forholdet 
mellem et menneskes personlighed, og hvor mange 
materielle goder, man har? Er det bedst ikke at eje 
noget for at få skatte i himlen?

Bjørn Eidsvåg har ellers en selvironisk sang om at 
bortforklare teksten i Matt 19,16-30. Du finder den 
på Youtube. Den hedder Rikmannsamnesti.

https://www.youtube.com/watch?v=fvAmuaEa0n8


26

Kommentarer til studie 5

Ordsp 6,1-11 | Fornuftige dispositioner
Den første del af teksten har visse ligheder med Matt 5,25-26. Er du nogen-
sinde havnet i økonomisk rod, som viste sig at være en bommert? Anden del 
handler om, hvordan dovenskab kan føre til fattigdom. Vers 10 citerer hold-
ningen hos den dovne person, der bliver ved med at udskyde at komme i 
gang, fordi han bare vil hvile sig og sove LIDT mere. Er der en sammenhæng 
mellem dovenskab og fattigdom i vores del af verden – i 2023? Hvilke råd vil 
du give dine børn, når det handler om arbejde og penge?

1 Tim 6,3-10,17-19 | Nøjsomhed og rigdom
Dette brev blev skrevet, mens Timotheus var i Efesos. En by, der både havde 
mange meget rige og mange fattige. At kærlighed til penge er roden til alt 
ondt, var et velkendt og accepteret ordsprog på den tid. Det var ikke rigdom-
men i sig selv, som var temaet, men kærligheden til rigdom, jagten på rig-
dom, uanset hvad det måtte koste. Det Gamle Testamente advarer også om, 
at det kan indebære udfordringer og faldgruber at være rig (Sl 39,7; 49,7-11; 
Ordsp 11,4,16,28; 23,4; Præd 5,12-13). Det er interessant, at Paulus her kon-
kret betegner falske lærere som dem, der ser troen som en vej til rigdom. Er 
”de, der vil være rige” i vers 9 de samme, der tænker på at ”gudsfrygt skal 
kunne lønne sig” i vers 5? Eller gælder advarslen i vers 9 for alle, der drøm-
mer om at blive rige? Hvilke slags trosødelæggende fristelser kan man falde 
for, hvis man er god til det med penge?

1 Joh 2,15-17 | Det handler om, hvad du elsker
Mange tror, at Første Johannesbrev blev skrevet til husmenighederne i og 
omkring Efesos, altså samme sted som Første Timotheusbrev. Så er det 
måske ikke så mærkeligt, at Johannes også advarer imod kærlighed til det, 
der ikke har varig værdi. For hvad vil det sige at elske verden? Joh 3,16 siger 
så smukt: ”For således elskede Gud verden...” Og vi ved både fra Bibelen 
og andre kilder, at de første kristne viste stor kærlighed også til mennesker 
uden for menigheden. 
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Bibelkommentarer påpeger, at Johannes bruger ordet verden (kosmos) på 
forskellige måder. Det kan betyde universet/skabelsen eller den menneske-
lige verden generelt (1 Joh 3,17; 4,17; Joh 1,10; Joh 3,16; 1 Joh 2,2) – eller et 
ondt organiseret jordisk system kontrolleret af onde magter, der har sat sig 
op imod Gud og hans rige (1 Joh 4,3-5; 5,19; Joh 16,11).

Matt 19,16-30 | Når rigdom står i vejen
Jesus begynder opremsning af buddene fra det femte og fremefter, og den 
unge mand hævder at have holdt dem alle. Men Jesus udelader bevidst et af 
dem – det sidste, som handler om begær. Er det nøglen til at forstå fortællin-
gen?

Tanken om at nåleøjet var en byport, som kameler kunne passere igennem 
uden bagage, deles ikke i de seriøse bibelkommentarer. Lignende udsagn 
om elefanter og nåleøjet findes i samtidslitteraturen, og vi ser på disciplenes 
reaktion, at hensigten var at sige, hvor umuligt det var. I det 2. århundredes 
apokryfe skrifter, Peters og Andreas’ Gerninger, vender Jesus tilbage som en 
12-årig dreng og får et nåleøje til at svulme op, så kamelen kan passere, og 
herskeren Onesiforus bliver overbevist og omvendt og giver sin rigdom væk. 
Selvom dette er en slags helligt eventyr, viser det, at folk forstod nåleøjet 
bogstaveligt dengang.

Eftertanke
Tænk over, hvilke følelser disse tekster og spørgsmål har vakt hos dig? Er du 
afslappet? Blev du frustreret? Føler du dig bekymret? Skyld? Lykke? Hvad 
siger det om dit forhold til penge, at du reagerer, som du gør?
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STUDIE 6

Fokustekster

• 1 Mos 13,1-9

• ApG 2,42-47

• Luk 18,22-24

OVERSIGT
Kampen mellem at skaffe sig en formue her 
på jorden og at samle sig skatte i himlen 
ligger til grund for mange misforståelser og 
konflikter. Hvordan kan man være i stand til 
at bidrage til evangeliets fremme, hvis man 
ikke arbejder for at skaffe sig indtægter? 
Hvad mente Jesus med, at menneskets hjerte 
har fokus på rigdom, og hvilken praktisk 
betydning har det så for mig?

Penge på kontoen  
eller rigdom i himlen?

Sabbatten 11. februar 2023
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Noter

29

Rigdom og holdning
Da Gud sagde til Abram: ”Drag ud fra dit land 
…”, var han meget rig. Og hans rigdom blev ikke 
ringere med årene. Hvordan kan det at have midler 
påvirke min livsopfattelse? Er rige mere omgænge-
lige, fordi de ikke skal kæmpe for at skaffe de dag-
lige fornødenheder? I hvilken grad skyldes Abrams 
holdning overfor Lot hans rigdom og muligheder?

Er planøkonomi Guds plan for os?
Det ser ud til, at den første kristne menighed var 
fælles om alt og delte ud efter, hvad enhver træng-
te til. Hvad tror du var baggrunden for dette? Er det 
Guds mening, at vi alle skal sælge hus og bil og lade 
menigheden styre fordelingen af fornødenheder? 
Ville vi blive mere fokuseret på det himmelske, hvis 
vi opgav den personlige ejendomsret?

At spare eller bruge
Hvordan kan jeg i praksis organisere min økonomi, 
så jeg hverken sløser bort eller bliver nærig? Hvis 
man fik dækket sine behov af andre i fællesskabet, 
ville man så føle sig som en snylter? Hvilken sam-
menhæng er der mellem dovenskab, flid, fremsy-
nethed og umiddelbar tilfredsstillelse?

Hvilke midler kan jeg samle i himlen?
Hvad tror du, Jesus mente med at samle sig skatte 
i himlen? Står det i modsætning til at samle sig 
ting her i verden? Hvorfor udtrykkes der ofte en 
modsætning mellem jordisk rigdom og det at følge 
Jesus? Er Bibelen imod, at jeg har flere biler, tager 
på ferierejser, har gulvvarme i boligen eller en 
ismaskine i køleskabet?
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Kommentarer til studie 6

1 Mos 13,1-9 | Hvad er vigtigst?
På det tidspunkt boede kana’anæerne og perizzitterne i landet. Kana’anæer-
ne var kendt for deres byer, ofte med bymure. Perizzitterne var sandsynlig-
vis landsbyboere. Begge grupper bosatte sig som fastboende i de dale, hvor 
landbrug var muligt. Abraham og Lot var derimod hyrder, og som nytilkom-
ne blev de henvist til højlandet mellem dalene. 

Nu er de i Betel på toppen af bjergkæden midt i landet. På vores kort er 
venstre vest og højre øst, men dengang troede de, at østen var nordpå. Så 
Abraham foreslår, at Lot enten rejser længere nordpå (til venstre) i højlandet 
eller tilbage sydpå (til højre) (de kom trods alt fra Egypten). Lot vælger ingen 
af delene. Han rejser ligeud – mod vest, ned i lavlandet hele vejen til Sodo-
ma. 

Abraham fortsatte nomadelivet i højlandet. Vers 18 siger: ”Så drog Abram 
fra sted til med sine telte.” Lots efterkommere (ammonitterne og moabit-
terne) blev senere Israels fjender. Første Mosebog stiller dem allerede i et 
dårligt lys. Det første skridt fra at være gode slægtninge til fjender opstod, 
fordi Lot valgte livet i det onde Sodoma frem for nomadelivet i højlandet.

ApG 2,42-47 | Hvor fælles skal vi være?
Det er svært at sige det bedre end N.T. Wright: ”De første kristne levede, 
som om de var én familie. Når man bor sammen som familie under fælles 
tag, ser man ikke stolen, bordet, mælkekartonen eller brødet som mere mit 
end de andres. De, der tjener penge i husholdningen, ser ikke pengene som 
‘deres’, men som familiens. Det er, hvad det vil sige at være familie … De før-
ste kristne så det præcis sådan. Vi er ‘familie’! Vi er brødre og søstre...“ (N.T. 
Wright, Acts for Everyone, del 1, kap. 1-12).
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Luk 18,22-24 | Er himlen kun for de fattige?
Nogle mener, at denne fortælling afspejler det samfund, Lukas skriver om 
senere i teksten. Det var utænkeligt for familiemedlemmer at sætte sig på 
store aktiver uden at tænke på at dele. Der var allerede en gruppe i Judæa, 
der praktiserede et sådant fælles ejerskab, nemlig essenerne, og der er nog-
le antydninger i evangelierne, som ikke udelukker, at både Johannes Døbe-
ren og Jesus havde bekendtskaber i dette miljø. Vi ser også i Det Nye Testa-
mente, at 100 % eneejerskab ikke var normen. Familiekonceptet var normen. 
Bortset fra i begyndelsen (ApG 4,34) fortsatte medlemmerne med at eje 
huse privat, som de så også lod menigheden bruge til sammenkomster. Selv 
i historien om Ananias og Safira siger Peter: ”... havde du ikke rådighed over 
pengene efter salget? … Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for” 
(ApG 5,4 sml. 1 Kor 11,22; 1 Kor 16,19; Kol 4,15; 2 Tim 4,19; Fil 1,2).

Eftertanke
Har du oplevet familier som fællesskabsorienterede? Ville du ønske, at 
menigheden var mere eller mindre som én stor familie? Forklar gerne dit 
synspunkt! Hvilke grænser for privatlivets fred ser du som vigtig? Hvornår 
har du oplevet, at menigheden har været som en ekstra familie for dig?
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OVERSIGT
Jesus viste os, at Gud ofte regner på en anden 
måde, end vi normalt gør. Det, som er stort 
og prangende, kan være mindre vigtigt end 
det, som ikke ses. Vi udfordres hele tiden til at 
værdisætte på en anden måde end det, som 
er vores første reaktion. Hvordan kommer 
dette til udtryk i måden, du behandler 
andre mennesker på? Det er ofte den usagte 
attitude, der viser, hvordan du vurderer 
andre. Dette er svært at skjule.

Fokustekster

• Luk 4,16-30

• Mark 12,41-44

• 2 Mos 23,10-13

• Åb 11,15-19

Betydningen af det 
ubetydelige

Sabbatten 18. februar 2023STUDIE 7
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Noter
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Hvem er Guds udvalgte?
Alle ved, at vi skal hjælpe og tage os af dem, der er 
ringere stillet, og ikke diskriminere andre. Men hvor 
går grænsen for vores hjælp? Hvordan har vi det 
med mennesker, som selv er skyld i deres dårlige 
valg, eller dem, som fra fødslen har en anderledes 
tilværelse, end vi selv oplever det? Hvordan ville du 
reagere, hvis det skulle vise sig, at de tiggere, du 
her i livet så i gadebilledet eller på stationen, fik de 
fornemmeste pladser i Guds rige, mens din egen 
menighed blev henvist til sidelokalet?
 Hvordan ser jeg på min egen værdi i Guds øjne, 
og hvilken forpligtelse har jeg overfor dem, der ikke 
er som mig?

Hvor vigtigt er det uvigtige?
Hvad er det, der giver sand værdi? Er værdier 
afhængige af fællesskabets interesser? Hvordan vil 
du beskrive forskellen mellem vores syn på værdier 
og Guds syn?
 Er vækst det vigtigste i livet? Er recession i et land 
kun af det onde? Hvad ville der ske, hvis al industri-
aktivitet eller landbrug ophørte for en periode?
 Hvordan kan vi anvende principperne om social 
omsorg i dag?

Forvaltning af en klode på katastrofekurs
Hvilken forskel gør det globalt, om jeg smider 
min tomme flaske i naturen eller tager den med 
til flaskeautomaten? Nytter det at engagere sig 
i klimakampen, når verden alligevel går mod sin 
undergang? 
 Hvordan kan vi fortælle andre om jordens under-
gang og samtidig værne om naturen?
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Kommentarer til studie 7

Luk 4,16-30 | Forargelsen over andres forkerte værdisyn
Mange har undret sig over det pludselige skifte fra positiv forventning til 
vrede og had i denne tekst. Der er to aspekter, der kan kaste lys over dette. 
Da Jesus citerer fra Esajas’ Bog kapitel 61, udelader han simpelthen ”en 
hævndag fra vor Gud”. Der var sikkert mange, der havde håbet på en hen-
tydning til Guds hævn over romerne her. Men vers 22 fortsætter: ”Alle gav 
de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans 
mund, og de spurgte: ”Er det ikke Josefs søn?” Snart blev stemningen ophe-
det og hadsk, for Jesus mere end antyder, at Guds kærlighed ikke kender til 
etniske grænser. At jøderne i synagogen ikke var så specielle, som de selv 
mente. Da de hørte det, forsøgte de at slå ham ihjel.

Mark 12,41-44 | Værdier efter øjnene, der ser
Ifølge Mishnaen (en jødisk skriftsamling) var der i templet 13 trompetforme-
de æsker, som man kunne lægge penge i. Nogle var til særlige formål, andre 
til frivillige gaver. Den jødiske historieskriver Josefus, der levede samtidig 
med Paulus, sagde, at enorme rigdomme kom ind i templet i Jerusalem. 

I Mark 11,15-19 sammenligner Jesus templet med et sted, hvor røvere samler 
deres rigdomme. Jeremias havde (7,6) anført enkernes vilkår, hvor de skrift-
kloge/templet får skylden for at forsømme enkerne: ”De æder enker ud af 
huset” (12,40). Den mønt, enken gav to af, var en hundrededel af en dagsløn. 
Der var altså tale om en ret betydningsløs gave rent økonomisk – især sam-
menlignet med den store indtægt, templet ellers høstede i frivillige gaver. 
Men Jesus tænkte anderledes.
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2 Mos 23,10-13 | Sammenhængen mellem vækst og fattigdom?
Der er intet historisk eller bibelsk bevis for, at israelitterne rent faktisk 
praktiserede ”sabbatårene”. Faktisk foreslår 2 Krøn 36,21; 3 Mos 26,34.43 og 
Dan 9,2.24, at bortførelsen til Babylon, som skulle vare 70 år, svarede til 490 
års tabte sabbatår. Læg også mærke til, hvordan omsorgen for de fattige, 
slaverne, endda dyrene og naturen blev bagt ind i sabbatstænkningen (sml. 
3 Mos 25). Hvad kunne være årsagen til, at dette aldrig blev praktiseret 
systematisk?

Åb 11,15-19 | Ødelæggelsen som en del af genoprettelsen
Det er et ret enestående perspektiv, at den dag hele verden bliver underlagt 
Jesus, og de døde skal dømmes, vil der ifølge de 24 ældste i himlen være et 
særligt opgør med dem, der ”ødelægger jorden”. Pagtens Ark indgår som en 
forklaring på dette. Pagtens Ark indeholdt lovens tavler, hvor sabbatsbuddet 
på en særlig måde peger på Gud som jordens skaber. Hvis vi forbinder dette 
med de økologiske og sociale perspektiver omkring sabbatårene, bliver det 
svært at påstå, at Bibelen er ligeglad med, hvordan vi behandler planeten 
(sml. Rom 8,19-22).
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Betydningen af  
positiv fremsynethed

OVERSIGT
Alle mennesker synes at have nærmest 
medfødte egenskaber til at skabe succes 
for sig selv og sine nærmeste. Men ikke alle 
opnår det, de ønsker. Er vi forudbestemt til at 
lykkes eller at fejle? Hvilke kriterier er vigtige 
for at lykkes i livet, og hvilke betingelser er 
nødvendige, som vi ikke har kontrol over? 
Hvilken plads har Gud i min stræben efter at 
få succes i livet?

Fokustekster

• 1 Mos 39,1-23

• Matt 11,7-15

• 1 Tim 5,1-25

• Ordsp 22,1-9

STUDIE 8 Sabbatten 25. februar
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Nederlag eller fremgang
Når du ser på de sociale grupper eller den menig-
hed, du tilhører, vil det til en vis grad være muligt 
på en skala at rangere, hvordan de enkelte lykkes i 
livet. Det er noget, vi ofte gør ubevidst. Og vi søger 
ofte naturligt sammen med dem, vi i social sam-
menhæng ligner mest, og som vi ønsker at have 
som vores forbilleder. Hvilke faktorer betyder noget 
for dig i dette? Hvorfor synes denne sociale kamp 
at have en ulige motivation? Hvilke synlige eller 
usynlige faktorer spiller ind? Hvordan ser du på 
succes i livet, og hvordan bruger du dine kræfter på 
at nå dine mål?

Troen og ydre rammer
Kun få oplever ikke at blive observeret af andre. 
Hvilken betydning har de signaler, du sender? Hvor-
dan kan vi undgå at dømme andre ud fra det, vi ser? 
Hvordan håndterer vi de gnidninger, der kan opstå i 
den måde, vi optræder på overfor hinanden? Hvor-
dan forholdt Jesus sig til sociale hierarkier? 

Den indre succes 
Er ydmyghed de fattiges krans, og arrogance de 
velhavendes præmie? Hvilken betydning har den 
indre karakter for, hvordan det går dig i livet? Er tro-
en og karakteren et middel til at blive velhavende? 
Hvilken betydning har dine tanker og visioner for 
at skabe fremgang i livet? Er det forkert at drømme 
stort, eller kan det ende som ren indbildning?
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Kommentarer til studie 8

1 Mos 39,1-23 | Fra nederlag til succes
”Herren var med Josef” (v 2.21.23). Det indebærer, at han var en del af Guds 
plan (jf. 1 Mos 26,3.24.28; 28,15; 31,3; 1 Sam 10,7; 2 Sam 7,9; 1 Kong 1,37). 
Josef blev solgt som slave, men Gud var med ham. Josef blev sat i fængsel 
for noget, han ikke havde gjort, men Gud var med ham. Hvad var det ved 
Josefs opførsel og attitude, der gjorde, at ”alle” stolede på ham og ville have 
ham med på holdet? Hvad tror du, der inspirerede Josef til at handle, som 
han gjorde, selv når livet gik ham imod? Læg mærke til, at Gud senere også 
var ”med Saul”. Når Gud arbejder gennem mennesker, kræver Guds planer 
samarbejde for at tingene lykkes!

Matt 11,7-15 | Fra succes til nederlag?
Herodes Antipas – ham, der til sidst dræbte Johannes Døber – regerede 
Galilæa-området, boede i paladser og klædte sig i lilla. Mønterne var præget 
med hans navn, og den anden side viste billedet af et siv, der svajer i vin-
den – et velkendt motiv fra Genesaret Sø. Det er muligt, at det er det, Jesus 
henviser til her. Han opstiller forskellen mellem Johannes og Herodes og 
spørger retorisk, hvorfor de var mere tiltrukket af en fattig profet end af 
Herodes. Så bekræfter han, at deres intuition havde været korrekt. Johannes 
repræsenterede et vendepunkt i Guds plan – selve overgangen fra løfterne 
til opfyldelsen. Messias’ forløber. Højdepunktet i hans liv og karriere. Nu var 
Guds vidunderlige rige kommet, som ville overgå alt, hvad der hidtil havde 
været. Selv den mindste i dette rige var større end Johannes. Ikke større i 
karakter eller indsats, men i status, fordi Guds rige giver selv de mindste af 
os en sådan status. Jesus siger blot, at når man bliver borger i Guds rige, er 
man priviligeret! Men spørgsmålet, der står tilbage, er: Var Johannes’ liv nu 
en fiasko, siden han blev sat ud af spillet af Herodes?



39

1 Tim 5,1-25 | Hvad har troen at gøre med et velordnet liv?
Denne tekst giver et indblik i den første kirkes sociale arbejde, og vi ser, 
hvordan Paulus tænkte omkring brug og misbrug af kirkens midler. Der var 
en særskilt pensionsordning til støtte for enker på 60 år eller derover. Den-
gang blev 60 år anset for gammelt. At have været ”en mands kone” udeluk-
ker ikke, at kvinden kan have været dobbelt enke (at begge mænd var døde). 
”En mands hustru” synes at være et udtryk for at være trofast i ægteskabet 
på samme måde som ”en kvindes mand” (1 Tim 3,2). Hvilke andre principper 
for et økonomisk ansvarligt liv kommer til udtryk gennem Paulus’ instruk- 
tioner?

Ordsp 22,1-9 | Karakteren som succeskriterie
Hebraiske ordsprog giver tommelfingerregler, ofte sagt overdrevent kraftigt 
– ofte som enten eller. Sådan er den konventionelle opfattelse af ordsprog. 
Man kan derfor ikke se ordsprog som udtryk for ”naturlove” eller uforan-
derlig ”karma”. Men de udtrykker livsvisdom baseret på iagttagelser af livet 
på en ofte vittig og mindeværdig måde. Hvor meget af det, der står i denne 
tekst, synes du stadig ”gælder”?

Eftertanke
Hvem tror du er heldig her? Hvem har succes? Hvad vil du helst ikke fortry-
de, at du prioriterede eller prioriterede fra, når dit liv slutter? Lever du op til 
disse prioriteter i dag?
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OVERSIGT
Forsiden på mange aviser appellerer til 
misundelse og angiver, at kendte personer 
enten tjener mere eller har mere. At andre 
har noget, jeg selv ønsker, men ikke har, taler 
til en del af vores indre, som ikke altid er 
foreneligt med Bibelen.

Fokustekster

• Luk 12,13-34

• Es 14,12-14

• Joh 12,1-11

• ApG 5,1-11

Misundelse bliver  
du ikke rig af

Sabbatten 4. marts 2023STUDIE 9
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Mere af det hele – hele tiden
Det meste af det, vi køber, kan det ikke betale sig 
at reparere, hvis det går i stykker. Vi køber nyt i 
stedet. I gamle dage havde man måske 2 par sko 
eller 2 skjorter. I dag er det ikke nok. Alt omkring os 
appellerer til at forbruge mere og mere. At have no-
get andre ikke har markerer, at vi har muligheder, 
andre ikke har. Nogle kulturer værdsætter guld-
håndtag fremfor en køkkenvask. Det, som andre 
lægger mærke til, har stor værdi. 
 Hvor går grænsen mellem den sunde trang til 
fornyelse overfor misundelsen og ønsket om at vise 
status? Hvordan skal vi forholde os til mennesker, 
som udviser en adfærd, vi ikke bryder os om? Er det 
Guds tanke, at middelmådighed er bedre end at 
udstråle fremgang og fornyelse?

Hvad er problemet?
Hvordan forholder Bibelen sig til balancen mellem 
vores ønsker, vores karaktertræk og de fysiske ram-
mer, vi lever under? Hvilke fundamentale problemer 
er der i vores natur, og kan/skal disse fjernes, inden 
Jesus kommer igen? Er et munkeliv religiøst set 
bedre end et kongeliv?

Begær og tyveri
Hvorfor tror du, begær omtales i de ti bud? Er øn-
sket om at forbedre sine livsbetingelser eller kom-
fort nødvendigvis et udslag af begær? Kan vi anskue 
forbrugskultur som tyveri af klodens ressourcer? 
Hvordan forholder vi os til egen selvretfærdighed i 
de valg, vi foretager, og egenskaber, som ikke synes 
at harmonere med himmelske værdier? Hvordan 
kan vi lære børn og unge en bedre vej, uden at de 
oplever det som fratagelse af noget godt?
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Kommentarer til studie 9

Luk 12,13-34 | Samleren
”Vær på vagt over for al griskhed,” siger Jesus i vers 15 ”for et menneskes 
liv afhænger ikke af, hvad det ejer.” Teksten indeholder flere eksempler på 
situationer, hvor penge kan tage fat på en livsberøvende måde: (1) Når det 
er penge, man har ret til, men ikke får fat i, lurer bitterheden (vers 13) (2) når 
man pludselig har meget mere, end man havde forventet, lurer egoismen 
(vers 16-19), og (3) når man har alt for få penge, lurer bekymringen (vers 22-
29). Så hvad mener Jesus egentlig, at det gode liv er? Ja, der er to ting, hans 
tilhængere har, som ”hedningerne” ikke har: En himmelsk Fader og et liv i 
Guds rige: Guds familie – kirken.

Es 14,12-14 | Grådighedens ophav
Dette udtrykker en hån mod Babylons konge. Men ligesom i sangen om 
kongen af Tyrus i Ez 28, bemærker vi her et kosmisk sprog, der lader os vide, 
at denne sang låner sprog fra en anden og større fortælling. I hvert fald har 
bibelfortolkere gennem århundreder i disse vers set spor af en kosmisk be-
givenhed i selve himlen, hvor et himmelsk væsen blev grebet af ønsket om at 
være noget mere og større, end det han var. Hans tilfredshed ville ikke være 
fuldendt, før han var som Gud selv. Det er nemt at synge hånende sange om 
Babel. Men hvornår har DU nok? Har du defineret, hvornår nok er nok? Og er 
det muligt?

Joh 12,1-11 | Hvornår er vores forbrug baseret på tyveri?
300 denarer var en årsløn. Hvis nogen brugte for eksempel 500.000 kr. på en 
spaoplevelse til præsten, ville vi nok også reagere. Men Johannes hævder, at 
Judas var en tyv, der stak penge i egen lomme i stedet for den fælles pen-
gekasse. Han havde derfor ekstra grund til at være sur over, at penge efter 
hans mening blev ødslet bort på den måde.
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ApG 5,1-11 | Den grimme side af begær
Ananias’ og Safiras død er lige så foruroligende for os i dag som dengang. 
Hvad vil Lukas fortælle os med denne beretning? I Det Nye Testamente 
beskrives menigheden som det nye tempel, hvor Gud bor. Og jøderne vidste 
udmærket godt, at Guds hellighed ikke var noget, man skulle spøge med. 
Guds hellige nærvær skulle man vise ærbødighed for. I deres bevidsthed 
lurede historier om Pagtens Ark og Templet og Det Helligste, og hvad der 
skete, hvis det hellige ikke blev behandlet som helligt (Dangerous Holiness). 
N.T. Wright kalder det ”Acts for Everyone”, (Part One, Chapters 1-12). Tænker 
vi i dag for trivielt om Gud og menigheden, og hvad der er ”dyrt og helligt”? 
Historien er nok også en invitation til at dykke ned i følelser som stolthed, 
skam, ære og begær. Hvorfor i alverden sagde de det ikke bare, som det var? 
Hvorfor forsøgte de at fremstå bedre, end de var? Hvad var det præcis, der 
fik dem til at gøre noget, de vidste var tvivlsomt? Hvornår gik det galt?
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OVERSIGT
Bliver du rig, hvis du giver alt væk? Hvilke 
projekter giver du mest til og med hvilken 
motivation? Er der forskel på almindelig 
filantropi og at give til kirkens arbejde? 
Er din giverglæde et udslag af ønsket om 
anerkendelse?

Fokustekster

• Præd 5

• Ordsp 27,18-27

• 2 Kor 4,1-18

• Sl 37,21-29

At give kan gøre  
dig rigere

Sabbatten 11. marts 2023STUDIE 10
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Kampen for overlevelse
Bibelen omtaler rigdom og velstand som et resultat 
af anstrengelser, rettidig omhu og Guds velsignel-
se. Er Bibelen imod, at vi planlægger fremtiden og 
sørger for de bedste betingelser for livet, og hvor 
kan disse bestræbelser gå over gevind? Hvordan 
påvirker det dig, når du møder et menneske, som er 
årsag til sin egen ulykke? Hvilken sammenhæng er 
der mellem Guds velsignelse og velstand? 

Den skjulte skat 
Paulus var ofte optaget af forskellen mellem den 
menneskelige svaghed, livets begrænsninger og 
den rigdom, som Kristus er garant for. På hvilken 
måde påvirker det dine dispositioner, at det usynli-
ge er vigtigere end det synlige? Hvordan navigerer 
du i relationer til andre, som er meget optaget af 
jordiske ting? Gør løftet om evigheden dig mindre 
engageret i lokalsamfundet eller klimakampen? 
Hvorfor var det magtpåliggende for Paulus at lære 
menigheden om ”den skjulte skat”?

Gavmildhed kan give fordele
Kan man være gavmild uden at have noget særligt 
at give af? Hvilke fordele er der ved at være gav-
mild? Hvordan undgåes et konfliktfyldt arveopgør 
mellem de efterladte? Mænd samler ofte ting i 
garagen, men er et minimalistisk liv bedre i Guds 
øjne og et tegn på fromhed? Hvordan kan du have 
rigeligt til dagen og vejen og alligevel udstråle en 
himmelsk holdning? Hvordan påvirker tanken om 
”noget for noget” dit syn på at blive frelst eller at 
være et Guds barn?
 Får man som fortjent i livet? Hvordan kan du 
argumentere for det modsatte?
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Kommentarer til studie 10

Præd 5 | Den midlertidige velstand
Prædikerens Bog er skrevet i Salomons perspektiv. Salomon havde ALT. 
Han var i stand til at vise sin visdom i mange forskellige komplicerede og 
succesfulde projekter. Han havde mødt Gud i en drøm og bygget templet 
til hans ære. Han havde ubegrænset rigdom. Over 1000 kvinder i sit harem. 
Ubegrænset magt derhjemme. Berømmelse og indflydelse langt ud over 
landets grænser. Kæmpe muligheder for at gøre godt. ”Kongen gjorde sølv 
og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten, og cedertræ så almindeligt 
som morbærfigentræ, der vokser i i lavlandet” (2 Krøn 1,15). ”Da dronningen 
af Saba så al Salomos visdom, paladset, han havde bygget, maden på hans 
bord, hvordan hans hoffolk var bænket og hans tjenere vartede op og var 
klædt, hans mundskænke og hans brændoffer, som han bragte i Herrens 
tempel, tabte hun vejret” (1 Kong 10,4-5) Er der noget, du nogensinde har 
drømt om, som Salomon ikke havde?

Salomons succes giver vægt til ordene i Prædikerens Bog! Hvad giver egent-
lig livet mening?

Ordsp 27,18-27 | Rettidig omhu
I digtet ”Stjerneskud” af den norske forfatter, Arnulf Øverland, skriver han til 
sidst: 

Igen falder en stjerne, mange – det er som om, det sner!
Jeg har de ting, jeg skal bruge – jeg vil ikke have mer’.
Jeg sidder med tag over hovedet – jeg har brød og en seng til natten
og en, der vil dele med mig. Ingen kan eje mere.

Hvad er vigtigst i dit liv: lykke, mening eller tilfredshed?
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2 Kor 4,1-18 | Skatten vi let glemmer
Vince Esterman, som har plantet kirker i det sekulære Paris, sagde engang, 
at når han taler med rige mennesker om evangeliet, nytter det ikke noget 
at sige: ”Er dit liv ikke tomt og meningsløst? Føler du ikke, at der mangler 
noget?” For de oplever det slet ikke sådan. De har job og familier, de elsker. 
En god hverdag og meningsfuld fritid. I stedet siger han: ”Jeg har faktisk 
noget, du ikke har.” ”Jeg kan noget, du ikke kan.” ”Jeg har et forhold til Gud. 
Jeg ved, hvordan man taler til Gud.” Hvor vigtig er denne dimension i dit liv? 
Hvor ofte tænker du på det? Hvor ofte fejrer du det? Hvor meget betyder 
håbet om evigheden?

Sl 37,21-29 | Gavmildhed og belønning for rigtige dispositioner
Denne salme indeholder ordsprog og visdomsord ordnet alfabetisk. Første 
tanke begynder ved A og så videre. Det var sandsynligvis en del af et pen-
sum for børnene, hvor alfabetet hjalp dem med at lære det udenad. Kunne 
du tænke dig, at dine børn kunne dette udenad? Er det altid sådan, at det 
gode, vi gør, kommer tilbage til os? Kan generøsitet virkelig være en vej til 
økonomisk sikkerhed? Kan vi stole på, at hvis vi er troværdige, vil folk stole 
på os?

Eftertanke
Hvornår er nok nok? Hvad skal der til for, at vi er tilfredse? Øver vi os i tak-
nemmelighed? Øver vi os i at tage Guds nærvær og Guds ord ind? Investerer 
vi vores tid i det, der giver mest mening på langt sigt? Hvornår er du gladest?
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OVERSIGT
Er det kun de fattige, der har økonomiske 
kriser? Skyldes det, at man er for gavmild? 
Eller skyldes det forkerte dispositioner 
eller risikable investeringer? Alle kan havne 
i en økonomisk krise. Dette fører ofte til 
handlingslammelse. Hvordan kan jeg hjælpe 
mig selv eller andre til at få styr på en sådan 
situation, og hvad har dette med troen og 
kristenlivet at gøre?

Fokustekster

• 2 Krøn 20,1-30

• Sl 15

• Ordsp 14,8-34

Hvordan håndteres 
økonomiske kriser?

Sabbatten 18. marts 2023STUDIE 11
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Religiøs naivitet
Nogle kristne anklages for at være religiøst naive. 
Er det naivt, hvis man undlader at tage højde for 
potentielle kriser og problemer, men blot stoler 
på, at Gud nok skal løse sagerne for os? Hvordan 
er balancen mellem at tro på en Gud, der kan, og 
vores menneskelige formåen? Kan vi lære noget 
af, hvordan Israel håndterede livstruende kriser? 
Hvordan kunne religiøse principper være til gavn i 
vores tids krige?

Retskaffenhed og økonomi
Hvad tænker du, når du møder en virkelig ube-
høvlet person med mange penge? Kan det betale 
sig økonomisk set at være sød og venlig? Hvilken 
sammenhæng er der mellem at være et etisk godt 
menneske og have styr på livet? Hvordan håndterer 
du trangen til at snyde, når du føler dig presset? Er 
god økonomi Guds belønning til dig? Hvor meget 
betyder økonomi for dig i forhold til anden velfærd?

Selvforskyldt dumhed
Det vrimler med tilbud om alt, der ser ud til at give 
rigdom, venner og status. Mange bliver snydt på 
nettet, når et tilbud ser fantastisk ud, eller man har 
vundet en præmie. Hvor nemt er det at komme i 
økonomiske problemer ved måden, man agerer 
på internettet? Er der principper i Bibelen, som 
omtaler, hvad man kan gøre for at undgå selvfor-
skyldte udfordringer? Kan der udledes principper 
fra bibelteksten, selv om de specifikke ting ikke 
omtales direkte? Hvordan kan jeg være til hjælp for 
andre, når jeg ser, det er ved at gå galt? Hvor meget 
skal jeg blande mig i andres liv?
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Kommentarer til studie 11

2 Krøn 20,1-30 | Religiøs naivitet eller visdom
”Guds rædsel kom over alle riger og lande og riger, da de hørte, at Herren 
havde ført krig mod Israels fjender” (2 Krøn 20,29). Et sådant sprog giver 
denne tekst en kosmisk betydning. Det virkelig spændende ved denne tekst 
er, hvordan Guds fjender ødelægger sig selv. Gud behøver ikke at ødelægge 
dem. Israel behøver ikke at kæmpe. Og uden at Gud bruger vold, er resul-
tatet, at fjenderne forsvinder, og respekten for Gud vokser. Dette blev et 
billede på Guds dom, som fascinerede senere profeter. Da Joel skriver om 
dommen, forestiller han sig folkeslagene samlet i ”Joshafats dal”, som han 
også kalder ”afgørelsens dal”. Joshafat betyder endda ”Gud dømmer” (se 
Joel 3,7.17-19). Og sproget fra Joel-teksten bliver igen brugt om dommen i 
Åb 14,18-20, som tilsyneladende er en af de mest voldsomme tekster i hele 
Bibelen. Men historien om Joshafat vender det hele på hovedet. Guds dom 
er at overlade os til konsekvenserne af vores egne handlinger. Var Joshafat 
naiv, da han sendte sangere ind i krigen? Mon han faktisk også var klar til 
at kæmpe, selvom Gud sagde til dem, at de skulle give slip? Men den tro på 
Gud, han udviste, og Guds overraskende løsning har inspireret troende i 
tusinder af år siden.

Sl 15 | Det etiske menneske
Hvem får lov til at bo i Guds telt? Tænk at få lov til det. Der er du både  
beskyttet og velsignet. Så hvem kan regne med at blive bakket op af Gud? 
Hvad leder Gud efter?

1) Dem, der har personlig integritet (det du ser, er det du får) (v. 2). 
2) Dem, der ikke river andre ned (v. 3). 
3) Dem, der forbliver på det godes side, selv når de synes at tabe på det (v. 4).
4) Dem, der er gavmilde med deres penge over for de nødlidende (v. 5a). 
5) Dem, der ikke lader sig friste af uretfærdig vinding (v 5b).
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Ordsp 14,8-34 | Dumhed, klogskab, selvbedrag
Ordsprogene er nogle gange meget svære at oversætte, så her kan det være 
spændende at sammenligne oversættelser. Læg dog mærke til, hvor meget 
der er meget genkendeligt – selv efter flere årtusinder. Her har forfatteren 
tilsyneladende smidt en masse ordsprog sammen, som han mener vil sætte 
livet på en god kurs opad, som, hvis de praktiseres med tålmodighed og 
integritet, vil føre til både ære, anerkendelse og måske endda rigdom. Mens 
genvejene fører i den modsatte retning. 

Eftertanke
Mange troende er bekymrede over, hvad der er rigtigt og forkert ifølge 
Guds ord. Men hvad med rigtigt og forkert i forhold til, hvad der er sundt og 
smart? Hvis Skaberen står bag Bibelen, vil der vel ikke være en modsætning 
mellem sundt og sandt? Jesus sagde, at sande profeter skulle kendes på 
deres frugter. Og at hele Guds åbenbaring skulle tolkes i lyset af kærligheds-
princippet. På hvilke måder bruger du kærlighed og sundhed som kriterier 
for at kontrollere, om din egen fortolkning af Bibelen er korrekt? Kan en 
ukærlig og psykologisk nedværdigende anvendelse af en bibeltekst være 
rigtig?
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OVERSIGT
Hvad vil det sige at være trofast i 
forvaltningen af egne eller andres værdier? 
Er der forskel i måden, du behandler dette 
på? Beror det på manglende trofasthed 
og klogskab, når du kommer i problemer? 
Forvalter du mest sikkert ved at undlade at 
investere i noget, der potentielt kan forbedre 
situationen eller værdien?

Hvordan belønnes  
trofasthed?

Sabbatten 25. marts 2023STUDIE 12

Fokustekster

• Matt 25,14-30

• Hebr 11,1-16

• Åb 21,1-8
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Noter
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Troens belønning
Tanken om, at det går de trofaste godt og de 
troløse dårligt, er en del af den grundlæggende 
tanke om belønning for at gøre det rigtige, tro på 
den rigtige Gud eller leve livet på den rigtige måde. 
Hvordan forholder du dig til dette? Er du en kristen, 
fordi du får det evige liv som belønning? Ville du 
være troende, selvom der ikke var mere end det 
jordiske liv? Er der en bagatelgrænse for din tro-
fasthed? Hvilke områder i livet omfattes af troskab 
mod Gud, og har det betydning for dig, om noget 
er synligt for andre eller ikke?

Selvudvikling
Vores kultur sætter ofte enkeltindividet over fælles-
skabet. Ved at realisere mig selv opnår jeg det gode 
liv. Vores liv leves på sociale medier, hvor vi hele 
tiden forsøger at fremtræde bedst muligt for at få 
anerkendelse. I lyset af Paulus’ omtale af troens 
mennesker, der led afsavn, men havde den usynlige 
verden for øje, hvordan harmonerer det med at 
iscenesætte sit eget liv og fremhæve sig selv? Skal 
jeg som troende gå med nedbøjet hoved? Er der 
noget forkert i at udstråle succes og glæde som 
belønning for gode valg?

Guds gavmildhed
Den nye jord, fravær af sygdom og problemer er et 
løfte til alle, der tager imod Guds tilbud om frelse. 
Tror du,at Adam og Eva i Edens have oplevede livet 
med Gud som en belønning? Er der forskel på det 
første og det andet Eden i denne sammenhæng? 
Giver belønning mening, hvis det ikke ses i lyset af 
tab? Vil ”himmelvendthed” føre til handlingslam-
melse i hverdagen?
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Kommentarer til studie 12

Matt 25,14-30 | Forandring eller status quo
Dette er den lignelse, der har givet anledning til ordet ”talent” brugt om ev-
ner og færdigheder (som i America’s Got Talent). Denne lignelse kan forstås 
på to måder. Den første er, at Jesus forbereder disciplene på, at han vil være 
væk i lang tid, før han vender tilbage for at dømme levende og døde. Her 
gælder det, at vi kristne har gjort et eller andet med de ressourcer, livet og 
troen har givet os, men det er lidt uklart præcist hvad. 
 Den anden fortolkning er, at Gud allerede havde forladt Israel, lige før  
Salomons tempel blev ødelagt af Nebukadnesar (Ez 8,6; 9,3; 10,4.18-22; 
11,22-25). Der var ingen fortælling om, at Gud fyldte templet, der blev 
bygget efter eksilet, med sin tilstedeværelse. Nu var Gud vendt tilbage i 
Jesus. Han var Herren, og han var ikke imponeret over, hvad Israel havde 
gjort med arven. Dem, der lyttede til Jesus og var villige til at videreudvikle 
jødedommen til noget nyt og større, var gode tjenere. Dem, der kun havde 
”begravet” traditionen, var onde tjenere. Den dom, han prædikede over den 
”begravede” jødedom, var Jerusalems fald i år 70. Så er spørgsmålet, hvad 
Jesus mener om vores administration. Om planeten, vi lever på, og brug 
af dens ressourcer. Om den tro og det fællesskab, vi har arvet fra tidligere 
generationer. Er vi i gang med at ødelægge det? Eller optimerer vi det? Eller 
søger vi blot at bevare status quo?

Hebr 11,1-16 | Selvrealisering, håb og savn
I alle gode historier skal hovedpersonen gøre noget. Der er et mål at nå og 
en vej til målet. Mennesker, der ikke har noget mål, bliver sjældent hoved-
personer i spændende historier. Sådan er det også med Guds historie. Den 
er på vej – mod et vidunderligt mål. De troende levede i lyset af et løfte, der 
formede deres liv. Hvordan former vores vision om Guds rige sig i vores liv?
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Åb 21,1-8 | Hvordan forvalter vi fremtidsdrømmen?
En ny himmel, en ny jord, et nyt Jerusalem, hvor Gud selv er det nye tempel. 
Nyt, nyt, nyt! Der er grundlæggende to måder at se denne tekst på. Enten 
at det gamle er udskiftet, eller at det gamle er blevet fornyet. Den første 
holdning har ført til en brug-og-smid væk holdning til naturen og planeten. 
Hvorfor bøvle, hvis alt alligevel skal brændes. Men nu afspejler de sidste tre 
kapitler i Bibelen de tre første – hvor vi fik til opgave at passe på jorden. Vi 
må derfor indse, at et misbrug af naturen ikke er bibelsk. I vers 5 står der 
på originalsproget ikke ”Jeg gør alting nyt”, men ”Jeg gør alle ting nye”. Og 
Paulus skriver: ”For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og 
dette dødelige skal iklædes udødelighed” (1 Kor 15,53). ”Også skabningen 
selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den 
frihed, som Guds børn får i herligheden” (Rom 8,21). Og Johannes advarer 
med stærke ord ”dem, der ødelægger jorden” (Åb 11,18).

Eftertanke
At være troende er at drømme Guds drømme sammen med ham. Drømmen 
om helede relationer og en helbredt planet. Mens vi venter, er det vores 
privilegium at udleve drømmen om forsoning og helbredelse. Hele evange-
liet kan opsummeres i disse håbefulde ord: ”Jesus er Herre” – ”Kom, Herre 
Jesus”.




