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Ugens vers

Introduktion

TIL SABBATTEN | 6. JANUAR 2018

Materialismens
indflydelse
”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet
fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som
behager ham, det fuldkomne“ (Rom 12,2).
Guds Ord siger til hans folk: ”tilpas jer ikke denne verden“ (Rom
12,2). Men materialismens fristelse og det overdrevne ønske om
rigdom og det, vi tror, rigdom kan give os, er stor. Meget få mennesker, enten de er rige eller fattige, kan hæve sig over materialismens
påvirkning. Det gælder også for de kristne.
Der er intet forkert i at være rig eller at arbejde hårdt for at komme
frem i livet for at sørge godt for sig selv og sine kære. Men når penge
eller jagten på penge bliver altomfattende, er vi blevet fanget i djævlens snare og har i sandhed tilpasset os denne verden.
Verden fremsætter den tanke, at et godt liv, et liv i overflod, kun kan
opnås gennem penge. Men penge er en af de masker, Satan gemmer sig bag for at opnå vores loyalitet. Materialisme er et af Satans
foretrukne våben mod de kristne. For hvem af os synes ikke om
penge, og det penge kan skaffe os her og nu? Den største fordel ved
rigdom er dens øjeblikkelige tilfredsstillelse; men til syvende og sidst
kan den ikke opfylde vores dybeste behov.

Ugens tekster
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1 Joh 2,16-17
Luk 14,26-33; 12,15-21
5 Mos 8,10-14
1 Tim 6,10
Joh 15,5
Gal 2,20

SØNDAG

31. DECEMBER 2017

Denne verdens gud
Penge er blevet denne verdens gud og materialisme dens religion.
Materialisme er et sofistikeret og lumsk system, der tilbyder en kortvarig, men ingen varig sikkerhed.
Materialisme, som vi definerer den her, betyder, at ønsket om
rigdom og ejendele bliver vigtigere og af større betydning end åndelige værdier. Ejendele kan have værdi; men deres værdi bør ikke eje
os: ”Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker
rigdom, får intet udbytte af den“ (Præd 5,9). Det er problemet med
at ønske ting, der hører denne verden til. Uanset, hvor meget vi får,
er det aldrig nok; vi stræber mere og mere for at få mere af det, der
aldrig kan tilfredsstille os. Hvilken snare!
1 Joh 2,16-17

Hvad siger denne bibeltekst om, hvad der virkelig har værdi?

Luk 14,26-33

Hvad siger Jesus om, hvad der har allerstørst betydning for en
kristen?
Måske kunne det siges på denne måde: De, for hvem penge eller lyst
efter penge, bliver en altomfattende virkelighed, bør alvorligt tænke
over, hvad det koster. ”For hvad hjælper det et menneske at vinde
hele verden og bøde med sit liv?“ (Mark 8,36).
”Da Kristus kom til jorden, syntes menneskeheden at være nær ved
at nå bunden af sin elendighed. Selve samfundets grundvold var
undermineret… Alle vegne i verden mistede de forskellige religioner
deres greb om sjæl og sind. Mennesker, der havde fået afsmag for
usande fortællinger og falskhed, som søgte at kvæle tankevirksomheden, gik over til vantro og materialisme. De regnede ikke mere
med evigheden og levede udelukkende for det nuværende.“ (Ellen
White, Uddannelse, s. 74-75).
Mennesker, der blev tiltrukket af vantro og materialisme og levede
udelukkende for det nuværende? Det lyder meget kendt, ikke?

Til at
tænke over

Hvem af os holder ikke af at eje ting? Spørgsmålet er: Hvordan kan
vi vide, om de ting, vi ejer, selv om det ikke er mange, også ejer
os? Hvem er den eneste, der bør eje os, og hvordan kan vi sikre os,
at han gør det?

9

MANDAG

1. JANUAR 2018

Fyld laderne
Luk 12,15-21

Hvad er budskabet til os i disse vers? Hvordan kan princippet her
gælde selv for dem, der ikke nødvendigvis er rige?
Enten vi er rige eller fattige, kan ønsket om at eje ting fjerne vores
opmærksomhed fra det, der virkelig har betydning og i stedet få os
til at fokusere på det, der kun er midlertidigt og kortvarigt og i hvert
fald ikke værd at miste det evige liv for.
I vore dage ville vi sandsynligvis aldrig bøje os ned for en virkelig
statue af guld eller sølv og tilbede den. Men vi kan alligevel stå i fare
for at tilbede guld og sølv, blot i en anden form.
Denne lignelse passer godt ind i mange dele af verden, hvor livet
næsten udelukkende er viet til at erhverve sig ejendele. Detailhandlere har gjort salget af deres varer til en kunstart af globale dimensioner. Hele deres marketingsstrategi er bygget på at få os til at tro,
at vi ikke kan være lykkelige eller tilfredse, hvis vi ikke ejer det, de
sælger. En meget vellykket virksomhed skaber et produkt, får os til at
tro, at vi har brug for det og sælger det til os. Og sandheden er: det
virker! Selv kristne, hvis håb ikke er af denne verden, er ikke immune
overfor dette bedrag.

5 Mos 8,10-14

Til at
tænke over
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Hvordan kan hvem som helst fra menigheden stå i fare for at opleve det, der advares imod i disse vers?
Hvilke eksempler kan du finde, enten fra Bibelen eller fra verden i
dag, hvor en persons åndelighed og ønsket om det, der hører himlen og Guds rige til, voksede, ved at vedkommende samlede sig
stor rigdom og mange materielle goder? Del dit svar med klassen
på sabbatten.

TIRSDAG

2. JANUAR 2018

Materialismens tiltrækning
Reklameverdenen har stor magt. Virksomheder bruger milliarder på
at præsentere billeder af deres produkter for os. De bruger næsten
altid smukke og tiltrækkende mennesker til at markedsføre det, de
sælger. Vi ser reklamen og ser os selv, ikke kun med det bestemte
produkt, men som om vi rent faktisk er ligesom personerne i reklamen.
Materialismen ville ikke være nær så effektiv, hvis ikke det var for
den skjulte (og nogle gange den slet skjulte) sanselighed, der er en
væsentlig del af reklamen. Det er reklamens mest effektive våben,
og det er som gift for den kristne, der kæmper imod materialismens
farer, hvilket de fleste af os gør.
Matt 6,22-24

Hvad repræsenterer øjet i forhold til kristen tanke og handling?
Hvordan bør vi som kristne reagere på de nærmest usynlige billeder, der frister os til at købe det, vi egentlig ikke har brug for?
Reklamer, der benytter sig af sanselighed for at sælge et produkt,
kan være særdeles virkningsfulde. Sælgerens formål er at pirre forbrugeren, og selv om oplevelsen er ren og skær fantasi, virker det.
Suggestionen kan føre mennesker til at opleve sig selv en helt anden
tilværelse et kort øjeblik. Det fører til en form for religion, der ikke
tilbyder nogen kundskab eller åndelig sandhed, men for et øjeblik
er det så tiltrækkende og besnærende, at mange ikke er i stand til at
modstå det. Vi ønsker det, og vi føler, at vi fortjener det. Så hvorfor
ikke anskaffe det? Kun Gud kender til de enorme summer, der er
blevet brugt og vil blive brugt på ting, som reklamebranchen har
overbevist os om, at vi har brug for.

Til at
tænke over

”Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst“
(Gal 5,16). Vi har en tendens til kun at tænke på ”kødets lyst“ i
forbindelse med noget seksuelt. Men på hvilke andre måder kan vi
stå i fare for at følge kødets lyst?
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ONSDAG

3. JANUAR 2018

Egenkærlighed
”I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav
ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet
ham“ (Rom 12,3).
Gud sagde: ”Dit hjerte blev hovmodigt over din skønhed, du fordærvede din visdom og strålende glans“ (Ez 28,17). Lucifer bedrog
sig selv, idet han troede, at han var vigtigere, end han virkelig var.
Da han i sit hjerte sagde: Jeg ”gør mig lige med den Højeste“ (Es
14,14), gav han udtryk for en stolt ærgerrighed og hævdede at have
rettigheder, han ikke havde. Selvbedrag og selvophøjelse var to af
egenskaberne i Lucifers syndige hjerte.
Teksterne om Lucifers fald bør sige os, at den oprindelige synd på
mange måder er narcissisme, som i en ordbog defineres som ”overdreven betagelse af en selv; egenkærlighed; forfængelighed, sygelig
selvoptagethed.“ Findes der andre karaktertræk i noget syndigt
menneske, der som dette er en indikation på selvbedrag?
Disse karaktertræk er mere almindelige, end man skulle tro. Nebukadnezar troede i sin arrogance, at han var større, end han var
(Dan 4,30). Farisæerne lærte også at tro på denne forførende fantasi
(se Luk 18,11-12). Rigdom kan også føre til samme bedrag, hvis vi
ikke passer på.
1 Tim 6,10

Hvilken fare advarer Paulus imod?
Paulus formaner Timotheus til at være på vagt over for mange slags
onde mennesker (2 Tim 3,1-5), deriblandt dem, der er ”pengeglade“.
En sådan kærlighed til penge kan opmuntre en selvsikkerhed og en
storladen holdning af selvoptagethed og indbildskhed. Dette skyldes,
at materialisme bibringer mennesker, der har stor rigdom, en oppustet følelse af betydning. Det er let, når man har mange penge, at
have højere tanker om sig selv, end man skulle. Alle ønsker trods alt
at være rige, men kun nogle få opnår det. Det er derfor let for en rig
person at blive selvoptaget, stolt og pralende.

Til at
tænke over
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Læs Fil 2,3. Hvordan kan dette vers hjælpe os til at forstå, hvorfor
materialisme og de holdninger, den kan frembringe, står i så stor
modsætning til de kristne idealer?

TORSDAG

4. JANUAR 2018

Materialismens ultimative
tomhed
Mange mennesker elsker Gud. Deres identitet er forbundet med
hans på en måde, som materielle ejendele ikke kan rokke ved.
5 Mos 7,6
1 Pet 2,9
Joh 15,5
Gal 2,20

Hvad vil det sige at være Guds ejendom, og hvor finder vi vores
sande identitet?

Gud siger: ”Jeg er vintræet, I er grenene … Skilt fra mig kan I slet
intet gøre“ (Joh 15,5). Forbindelsen er direkte og sikker. ”Al sand
lydighed kommer fra hjertet. Det var hjertets arbejde, Jesus gjorde.
Hvis vi samtykker, vil han identificere sig med vore tanker og hensigter, bringe vort hjerte og sind i overensstemmelse med hans vilje, så
at vi, når vi adlyder ham, blot vil handle efter vor egen tilskyndelse.“
(Ellen White, Jesu liv, s. 486).
Materialisme derimod tilbyder os en identitet, der er ensbetydende med vores ejendele. Vi definerer med andre ord os selv på
grundlag af, hvad vi ejer, og hvad vi kan købe af denne verdens
goder. Jakob advarer os mod dette: ”Jeres guld og sølv er dækket af
rust, og den rust vil vidne mod jer, og som en ild vil den fortære jeres
kød. I har samlet jer skatte til de sidste dage“ (Jak 5,3). ”Samlet“
betyder at anskaffe og lagre mange skatte. Men vigtigere er det, at
mange har deres identitet i disse skatte, enten det er mange eller få
(Luk 12,19-21).
Materialisme er en form for identitetsforvirring. Det betyder, at
for mange af os er vores identitet blevet sammenblandet med vores
ejendele. Det, vi ejer, er blevet vores gud (Matt 6,19-21). En person
har sagt: ”Jeg er intet uden mine ting.“ Hvor er det trist, hvis vi kun
kan finde vores identitet i forbindelse med de jordiske ting, vi ejer.
Hvilken overfladisk, flygtig og i sidste ende tom måde at leve på,
især for den, der hævder at være kristen. Identificerer vi os med Gud
eller med vores ejendele? Det vil til sidst blive et spørgsmål om en af
de to.
Til at
tænke over

Hvor stor del af din identitet er forbundet med ting, du ejer?
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FREDAG

5. JANUAR 2018

Til videre studium
”Fjenden køber i dag menneskers sjæl for en billig penge. ”I blev
solgt for intet“ (Es 52,3) er Skriftens ord. Én sælger sin sjæl for
verdens anerkendelse, en anden for penge; én for at tilfredsstille
sine primitive lyster, en anden for verdslig underholdning. Sådanne
handler foregår hver dag. Satan byder på dem, der er købt med Kristi
blod, og han køber dem billigt, på trods af den uendelige store pris,
der er blevet betalt for at løskøbe dem.“ (Ellen White, Testimonies
for the Church, 5. bind, s. 133).
Satan har som mål at købe sjæle gennem materialisme, og den overfladiske staffage appellerer til hvert eneste hjerte. Materialisme kan
ikke tale; men den kender alle sprog. Den ved, hvordan den skal sørge
for tilfredsstillelse og nydelse for både rig og fattig og få dem til at
sige; ”Jeg har alt, hvad jeg har brug for her i livet; hvorfor skulle jeg
bekymre mig om andet?“ På den måde ødelægger materialisme sindet; den får mennesker til at stole på det, de ejer, fremfor at stole på
Gud. Modgiften mod dette er: ”Ikke ved magt, og ikke ved styrke,
men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!“ (Zak 4,6). Materialisme
kan ikke modstå Helligåndens kontrol, når vi giver os selv til Gud og
beslutter os for ved hans nåde ikke at lade materialisme beherske vores liv.
Spørgsmål til
drøftelse

1. Hvordan kan vi, selv om vi er fattige eller uden ret mange ejendele, alligevel blive fanget af nogle af de farer, vi har set på i
denne uge?
2. Nogle mennesker siger: ”Jeg er ligeglad med penge. Penge betyder ikke noget for mig.“ (Ofte har de, som siger det, rigelig
med penge.) Hvorfor er det i de flestes tilfælde ikke sandt? Pengesager er vigtige; de har en plads i vores liv. Spørgsmålet er:
Hvordan kan vi bevare vores penge og vores behov for penge i
det rette bibelske perspektiv?
3. ”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. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“
(Matt 6,19-21). Læs teksten nøje igennem og tænk over det, Jesus siger til os i denne tekst. Hvordan er det, han siger, en mægtig beskyttelse for os mod materialismens farer?
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DIALOG
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord
og klassens
aktiviteter

Et nyt studie begynder. Emnet er forvaltning.
Generelle aktiviteter for kvartalet
• Find en god anledning i løbet af kvartalet til at have et sammenskudsgilde for klassen.
• Vær opmærksom på de personlige udfordringer, som I hver især
kæmper med.
- Tag tid til at høre personlige erfaringer, når klassen mødes
- Husk at bede for hinanden og for mennesker, der står jer nær
· Lad ikke klassen samles uden forbøn for andre mennesker
For denne uges studium
• Lad nogle medlemmer via nettet finde undersøgelser om, hvad
der gør mennesker lykkelige og tilfredse med livet, og dele resultatet med klassen. Diskuter resultaterne! Hvilken rolle spiller materielle goder?
• Lektien opfordrer til at tænke over vores forbrug i lyset af Fil 2,3.
- Læs sammen fortsættelsen i Fil 2,4-11.

Uddybende
spørgsmål

• Prøv sammen ved hjælp af en brainstorm at lave en liste over områder, der dækkes af begrebet forvaltning!

Mødet med
dagligdagen

• Prøv om du, fra det offentlige liv eller fra personlig erfaring i ugen
der gik, kan finde eksempler, der illustrerer de værdier for livet,
som fremhæves i Fil 2,3-11.
- De kan være positive, men også negative.

Personligt
kristenliv

• Tænk over dine ejendele:
- Hvad har brugs- eller nytteværdi? Hvad har affektionsværdi?
Hvad kunne du undvære, uden at det ville spille nogen rolle for
dig, praktisk eller følelsesmæssigt?
- Er du knyttet stærkere til noget materielt, end du behøver?
Hvis du er, hvordan vil du da evt. ændre dine følelser?
• Hvor meget af din tid bruger du og jeg på at spekulere over vores
penge – eller dem, vi ikke har?
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