6

TIL SABBATTEN | 10. FEBRUAR 2018

En forvalters varemærke

Ugens vers

”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af
Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes
tro“ (1 Kor 4,1-2).

Introduktion

Forvaltere kendes på deres varemærke eller deres bestemte egenskaber, ligesom producenter kendes på deres logo eller varemærke.
Mange mennesker er faktisk blevet berømte ved at gøre sig selv til et
varemærke, der sælger.
En kristen forvalters varemærke er den afspejling af Kristi kærlighed,
der udspringer af et forhold til ham. Når vi lever og praktiserer Kristi
egenskaber, vil vores liv udtrykke vores varemærke. Vores varemærke
er hans varemærke; vores identitet er forenet med hans (1 Kor 6,17).
I denne uge vil vi se på de karakteregenskaber, der kendetegner
Guds forvaltere og udgør deres varemærke. Disse egenskaber inspirerer os til at se frem til Jesu genkomst og til at udføre det arbejde,
vi er blevet betroet som trofaste forvaltere af hans sandhed. Hver
egenskab beskriver et stadigt dybere forhold, vi kan have med ham,
som kom for at søge og frelse de fortabte. Jo mere vi studerer disse
egenskaber, jo mere rodfæstet vil de blive i vores liv. Guds kærlighed
i alle dens udtryksformer vil blive vores varemærke og få indflydelse
på alle dele af vores liv både nu og i evigheden.

Ugens tekster
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Hebr 11,8-12
Rom 4,13. 18-21
Matt 6,24
Hebr 9,14
1 Joh 5,2-3
Luk 16,10-12

SØNDAG
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Trofasthed
”Her kræves det så af forvaltere, at de findes tro“ (1 Kor 4,2). For en
trofast forvalter er det af afgørende betydning at ”stride troens gode
strid“ (1 Tim 6,12). ”Trofast“ er, hvad Gud er, og hvad vi skal blive,
ved at han arbejder i os. At være trofast betyder at være tro mod
det, vi ved er rigtigt, især midt under vores åndelige kampe.
Vi vil opleve åndelige kampe mellem rigtigt og forkert, mellem
godt og ondt. De er en del af troens strid. Den beslutning, der i hver
eneste situation kendetegner en forvalter, er at være trofast. Hvis du
elsker rigdom, må du sikre dig, at du forbliver trofast mod Gud og
følger og forstår det, han siger om farerne ved kærlighed til penge.
Hvis du tørster efter berømmelse, må du forblive trofast mod det,
Guds Ord siger om ydmyghed. Hvis du kæmper med urene tanker,
må du forblive trofast mod løftet om hellighed. Hvis du ønsker magt,
må du forblive trofast mod det, Gud siger om at være alles tjener.
Valget mellem at være trofast eller utro foregår ofte i brøkdelen af et
sekund; men følgerne kan have evighedsbetydning.
Hebr 11,
8-12.17-19
Rom 4,13.18-21

Hvad lærer disse vers os om trofasthed?

På hebraisk betyder ”trofast“ at have tillid. Det samme hebraiske
grundord giver os ordet ”amen“, og det betyder egentlig at være
”hård“ eller ”fast“. Trofasthed betyder, at vi er blevet undersøgt og
prøvet og er forblevet fuldstændig overgivet til Guds plan.
Da Martin Luther forberedte sig på at tale til kejseren, ”læste
[han] Guds Ord, gennemgik sine notater og forsøgte at udarbejde sit
svar på en passende måde … Han fordybede sig i den hellige Skrift
… og med følelse placerede han sin venstre hånd på den hellige bog,
løftede sin højre hånd mod himlen og sværgede på at forblive trofast
mod evangeliet og åbent bekende sin tro, selv om han skulle komme
til at forsegle sit vidnesbyrd med sit blod.“ (J.H. Merle d’Aubigné,
History of the Reformation (New York: The American Tract Society,
1846), 2. bind, 7. bog, s. 260).
Til at
tænke over

Læs Åb 2,10. Hvad bør ordene ”tro til døden“ betyde for os i vores
daglige vandring med Gud?
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Troskab
”Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den
anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke
tjene både Gud og mammon“ (Matt 6,24).
Hvad lærer denne tekst os om den overordnede betydning, troskab
mod Gud har?
Når vi ved, at Guds navn betyder ”lidenskabelig“ (2 Mos 34,14), bør
det give os en klar appel om troskab. Troskab mod en ”lidenskabelig“ Gud er troskab i kærlighed. I troens strid er troskab med til at
definere, hvem vi er, og opmuntre os til at blive ved med at kæmpe.
Vores troskab har betydning for Gud (1 Kong 8,61). Vores forhold
til Gud er ikke en kontrakt, der forsøger at forudse alle eventualiteter; det er heller ikke kun en liste med regler. Vores troskab er derfor
et synligt udtryk for vores personlige tro, tillid og overgivelse.
1 Krøn 28,9

Hvad lærer denne tekst os om betydningen af troskab eller
helhjertethed?
Men hvor der er troskab, er der også mulighed for svig. Troskab, ligesom kærlighed, må gives frit, ellers er det ikke sand troskab. I krig er
tropperne i forreste linje nogle gange tvunget til at blive ved med at
kæmpe; ellers vil deres officerer beordre dem skudt. Disse soldater udfører deres pligt; men det er ikke en sådan troskab, Gud ønsker fra os.
Se på Job. Han kunne ikke forudse de katastrofale begivenheder,
der ville ødelægge hans familie, ejendele og sundhed. Han kunne
have opgivet sin tillid, kærlighed og overgivelse; men hans troskab
mod Gud var et urokkeligt moralsk valg. Ærlig og ikke bange for at
prise Gud offentligt udtalte han de berømte ord: ”Lad ham slå mig
ihjel, jeg venter ham!“ (Job 13,15). Hans loyalitet midt i ulykken er
troskabens sande væsen, og det beskriver en tro forvalter, når han er
bedst.

Til at
tænke over
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Spørg dig selv: Hvor loyal er jeg over for Jesus, som døde for mig?
Hvordan kan jeg bedre vise min troskab?

TIRSDAG
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En ren samvittighed
Vi kan eje mange værdifulde ting. Sundhed, kærlighed, venner, en
dejlig familie – alt dette er velsignelser fra Gud. Men måske er den
allervigtigste en ren samvittighed.
Hebr 10,19-22
1 Tim 4,1-2

Hvad vil det sige at have en ”ond samvittighed“ og at være
”brændemærket i deres samvittighed“?
Vores samvittighed fungerer som et indre kontrolapparat af vores
ydre liv. Samvittigheden har brug for at være knyttet til en høj og
fuldkommen målestok, nemlig Guds lov. Gud skrev sin lov i Adams
hjerte; men synden udslettede den næsten helt – og ikke kun i ham,
men også i alle hans efterkommere. Kun små dele af loven forblev.
”De [hedningerne] viser, at de har den gerning, som loven kræver,
skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne“
(Rom 2,15) Jesus sejrede, hvor Adam faldt; for Guds lov var ”i [hans]
indre“ (Sl 40,9).

Hebr 9,14

Hvad siger Paulus er vores eneste løsning på en dårlig samvittighed?
”Vores samvittigheds spindelvævsfyldte skab må åbnes. Sjælens vinduer må lukkes mod verden og åbnes på vidt gab mod himlen, så de
klare stråler fra Retfærdighedens Sol kan få fri adgang… Sindet må
holdes klart og rent, så det kan skelne mellem godt og ondt.“ (Ellen
White, Mind, Character, and Personality, 1. bind, s. 327-328). Når
Guds lov er blevet skrevet i den troendes hjerte (Hebr 8,10), og den
troende bestræber sig på at følge loven, er en ren samvittighed det
sandsynlige resultat.

Til at
tænke over

Hvis du nogen sinde har kæmpet med pres fra en dårlig samvittighed, ved du, hvor frygteligt det kan være, og hvordan dens konstante påmindelse forhindrer dig i at få fred. Hvordan kan du blive
befriet fra en dårlig samvittigheds forbandelse ved at fokusere på
Jesus og hans død på korset for din synd?
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Lydighed
I lydighed knælede Abel ved sit alter, idet han ofrede det lam, som
Gud havde befalet. Kain, på den anden side, knælede i vrede ved sit
alter og frembar sin frugt. Begge to bragte et offer; men kun den
ene af brødrene var lydig mod Guds befaling. Det slagtede lam blev
godtaget; men afgrøden fra jorden blev afvist. Begge brødre forstod
meningen og forskrifterne omkring ofringer; men kun den ene adlød
det, Herren havde befalet (1 Mos 4,1-5).
”Abels død skete som en følge af, at Kain i lydighedens skole nægtede at acceptere Guds plan om at blive frelst ved Jesus Kristi blod,
som var symboliseret i de ofringer, der pegede frem til Kristus. Kain
nægtede at udgyde blod, som symboliserede Kristi blod, der blev udgydt for verden.“ (Ellen White, The SDA Bible Commentary, 6. bind,
s. 1109).
Lydighed begynder i sindet. Den indbefatter den vanskelige proces
mentalt at acceptere at følge en højere autoritets befaling. Lydighed
udspringer af et forhold til en autoritetsperson og villigheden til at
adlyde vedkommende. I forbindelse med vores forhold til Gud er
vores lydighed en frivillig, kærlighedsfyldt handling, der former vores
opførsel i overensstemmelse med moralske forpligtelser. Lydighed
til Gud må være lige så præcis, som han befaler, ikke kun, hvad vi
mener eller ønsker, at den skal være. Kain er et perfekt eksempel på
en person, der fulgte sin egen vilje frem for at gøre det, Gud havde
befalet.
1 Joh 5,2-3
Rom 1,5;
10,16-17

Hvad lærer disse tekster os om, hvad lydighed betyder for en kristen, som frelses ved tro uden lovgerninger?
Vi adlyder ikke for at blive frelst; vi adlyder, fordi vi allerede er frelst.
Lydighed er det praktiske udtryk for en moralsk tro. Samuel sagde til
Saul: ”Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre end lydighed
mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end
vædderes fedt“ (1 Sam 15,22).

Til at
tænke over
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Hvad mente Samuel med ”at adlyde er bedre end offer“? Hvad bør
det sige til os kristne, som kan hjælpe os til ikke at falde for den
billige nådes falske evangelium?

TORSDAG
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Pålidelighed
Luk 16,10-12

Hvad lærer det om pålidelighed? Hvorfor er denne egenskab så
vigtig for en trofast forvalter?
Princippet om pålidelighed findes overalt i Bibelen. I én beretning
blev fx fire af de ledende levitiske portvagter betroet at vogte den
gammeltestamentlige helligdom om natten. De skulle vogte kamrene fulde af skatte og have nøglen til at åbne dørene i Guds hus
hver morgen (1 Krøn 9,26-27). De havde fået denne opgave, fordi de
var regnet som pålidelige.
Pålidelighed er en af egenskaberne hos en god forvalter. Det
betyder, at pålidelige forvaltere forstår deres rolles store betydning;
de forstår, at Gud er pålidelig, og de vil have som mål at være det
samme (5 Mos 32,4; 1 Kong 8,56).
Pålidelighed indebærer en række modne karakteregenskaber. I en
tilskuers øjne kan en person ikke nå et højere niveau mht. karakter
og dygtighed. At genspejle Guds karakter betyder, at du vil gøre,
hvad du siger, du vil gøre, uanset omstændigheder eller menneskers
pres til at gøre noget andet (2 Kong 12,15).
Daniel blev regnet for pålidelig af to verdensrigers konger. Hans
ry gennem livet som en pålidelig og frygtløs rådgiver, der overbragte
visdom og sandhed til konger, var i direkte modsætning til hoffets
sandsigere og troldmænd. Pålidelighed er moralens kronjuvel; den
fremviser moralske principper i deres reneste form. Denne egenskab
hos en forvalter udvikles ikke på et øjeblik, men dannes over lang tid
ved at være trofast i selv de små ting.
Andre lægger mærke til pålidelighed. De respekterer os og stoler
på os; for de ved, at vi ikke let bliver påvirket af andres meninger
eller modefænomener eller smiger. Pålidelighed er derfor et bevis
på, hvordan ens karakter kommer til udtryk i enhver form for ansvar
i denne verden, som er et forsøgsområde før himlen. ”Vi skal være
trofaste og pålidelige undersåtter i Kristi rige, så de, som er af denne
verden, må få en sand fremstilling af de rigdomme, den godhed,
nåde, mildhed og høflighed, som kendetegner Guds riges indbyggere.“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 6. bind, s. 190).

Til at
tænke over

Tænk over nogen, du kender personligt, som er pålidelig. Hvad kan
du lære af vedkommende, som kan hjælpe dig til også at blive mere
pålidelig?
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Til videre studium
Et andet træk ved en god forvalter er individuel ansvarlighed. ”Det
har altid været Satans plan at drage menneskers sind fra Jesus til
mennesker og at ødelægge individuel ansvarlighed. Satan led nederlag i sine planer, da han fristede Guds Søn; men han havde større
succes, når det gjaldt syndige mennesker. Kristendommen blev fordærvet.“ (Ellen White, Early Writings, s. 213).
Når Kristus er centrum i vores tilværelse, er vi åbne for hans ledelse. Som en følge deraf vil vores trofasthed, troskab, lydighed,
rene samvittighed, pålidelighed og individuelle ansvarlighed vise sig
i vores liv. På denne måde bliver vi i Guds hænder fuldkomne forvaltere (Sl 139,23-24).
Individuel ansvarlighed er et vigtigt bibelsk princip. Mens Jesus
var her på jorden, var han ansvarlig over for Faderen (Joh 8,28). Vi
skal stå til ansvar for ethvert tomt ord, vi har talt (Matt 12,36). ”Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af“ (Luk 12,48).
Den største trussel mod individuel ansvarlighed er tendensen til at
skyde vores ansvar over på andre. ”Lad os huske, at det ikke er vores
egen ejendom, vi er blevet betroet at investere. Hvis det var tilfældet,
kunne vi måske påberåbe os vilkårlig magt; vi kunne lægge vores ansvar over på andre og overlade vores forvaltning til dem. Men sådan
er det ikke; for Herren har gjort hver af os personligt til en af sine forvaltere.“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 7. bind, s. 177).
Spørgsmål til
drøftelse

1. Se på kendetegnene for en god forvalter, som vi har studeret i
denne uge: individuel ansvarlighed, pålidelighed, lydighed, en
ren samvittighed, troskab og trofasthed. Hvilken sammenhæng
er der? Hvordan vil forsømmelighed på et område føre til forsømmelighed på andre områder? Eller hvordan kan nøje overholdelse på et område føre til overholdelse på de andre?
2. Tænk over, hvordan evangeliets løfter kan hjælpe dem, som
kæmper med en dårlig samvittighed? Hvilke løfter kan de tage
til sig?
3. Vi betragter ofte troskab som god i sig selv. Men er det altid
tilfældet? Hvordan kan det være muligt at være tro over for nogen eller noget, som ikke er godt? Hvorfor må begrebet troskab
derfor altid forstås i en bestemt sammenhæng for at se, om den
troskab er god eller uheldig?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord

Uddybende
spørgsmål

• Ugens tekst taler om, at vi som kristne er forvalter af ”hemmeligheder“. Vi forvalter altså noget, som andre mennesker ikke kender til.
- Drøft, hvad det er, vi som kristne ved, der er ”hemmeligt“ eller
ukendt for andre mennesker?
· Er hemmelighederne kun troslære?
- Skal vi nidkært vogte over disse hemmeligheder, eller er det
meningen, at vi skal indvie andre mennesker i dem?
• Hvordan kan vi forebygge forkerte valg i de situationer, hvor valget foregår i en ”brøkdel af et sekund“?
• Den tidlige kristendoms varemærke var, at kirken var kendt for
indbyrdes kærlighed, for deres hjælp til de nødstedte og fattige
etc.
- Drøft, hvad din lokale menighed, eller hvad Adventistkirken i
Danmark er kendt for, hvis og hvor den er kendt?
- Hvad kan vi gøre, både for at kirken bliver mere kendt, og at
den bliver kendt for det, vi ønsker, den skal være kendt for?
• Lektien fremhæver følgende egenskaber som typiske varemærker
for en forvalter: kærlighed, trofasthed, troskab, lydighed, pålidelighed, individuel ansvarlighed.
- Hvilke andre egenskaber vil du/I fremhæve?

Mødet med
dagligdagen

Personligt
kristenliv
Ord og udtryk

• I nutidens mediesamfund har nogle personer brugt selve deres
navn og opbygget det som deres varemærke. Et eksempel er naturligvis USA’s nuværende præsident.
- Uden i øvrigt at sammenligne, kan du finde andre, hvis forretningsvaremærke er deres navn?
• Tænk over, hvordan du tackler dårlig samvittighed.

• Det Nye Testamente bruger adskillige gange et ord, der er oversat
med ”hemmelighed“, som fx i 1 Kor 2,7; 4,1; 15,51; Ef 1,9; 3,9
med flere. Det græske ord bag disse oversættelser er mysterion,
som vi kender i det danske låneord “mysterium“. Det kommer
oprindeligt fra et semitisk/hebraisk ord for “det, der er skjult“
(mister på hebraisk).
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• Ned gennem tiden er ordet blevet anvendt på to forskellige måder:
1. Om noget, der i sig selv er mystisk, uforklarligt og måske til og
med strider mod normal logik, fx i forbindelse med mystikere,
der søgte en overnaturlig, uforklarlig enhed med det guddommelige.
2. Om noget, der er skjult og gemt væk, men kan erfares og kendes, hvis nøglen til mysteriet er blevet åbenbaret.
• Den bibelske brug af ordet i ovennævnte tekster er den anden af
disse muligheder: evangeliet er ikke i sig selv uforklarligt eller ulogisk; men det kendes kun ved Guds overnaturlige åbenbaring og
erfares kun af mennesker gennem tro.

NOTER
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