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Forvaltningens plads

Ugens vers

”Og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed“ (1 Thess 4,7).

Introduktion

På grund af dybden og bredden i forvaltning er det let at miste overblikket og køre fast i dens mange aspekter og blive overvældet af,
hvor omfattende forvaltning er. Forvaltning er enkelt, men samtidigt
kompliceret og kan derfor let blive misforstået. Men hverken den
kristne eller kirken kan eksistere eller fungere uden forvaltning. At
være en kristen er også at være en god forvalter.
”Det er ikke en teori eller en filosofi, men et arbejdsprogram. Det
er i sandhed den kristne lov for at leve … Det er nødvendigt for en
tilstrækkelig forståelse af tilværelsen og afgørende for en ægte, levende religiøs erfaring. Det er ikke kun et spørgsmål om et mentalt
samtykke, men det er en viljeshandling og en afgørende, resolut
beslutningsproces, der berører alle livets sider.“ (LeRoy E. Froom,
Stewardship in Its Larger Aspects (Mountain View: Calif., Pacific
Press Publishing Association, 1929), s. 5).
Hvori består nogle af kerneelementerne i, hvad det vil sige at være
en kristen forvalter? I denne uge skal vi se nærmere på den plads,
forvaltning har i det kristne liv. Men vi vil gøre det ved at benytte en
interessant analogi – et vognhjul.

Ugens tekster

98

·
·
·
·
·
·

Kol 1,16-18
Hebr 4,14-16
3 Joh 3
1 Mos 6,13-18
Åb 14,6-12
1 Pet 1,15-16

SØNDAG

4. MARTS 2018

Kristus som centrum
Jesus er den centrale person i hele Bibelen (Joh 5,39), og vi har brug
for at se os selv i forhold til ham. Han betalte syndens straf og gav
”sit liv som løsesum for mange“ (Mark 10,45). Jesus har al magt i
himlen og på jorden (Matt 28,18), og alt er lagt i hans hænder (Joh
13,3). Hans navn er over alle navne, og en dag vil hvert knæ bøje sig
for ham (Fil 2,9-11).
”Jesus er det levende centrum i alt.“ (Ellen White, Evangelism, s. 186).
Jesus er centrum i vores forvaltning og kilden til al vores kraft. På
grund af ham kan vi frembringe et liv, der er værd at leve, og vise for
alle, at han er det centrale fokus i vores liv. Paulus gennemgik mange
prøvelser; men uanset hvor han var, eller hvad der skete med ham,
havde han en stor prioritet i sit liv: ”For mig er livet Kristus, og døden
en vinding“ (Fil 1,21).
Kol 1,16-18
Rom 8,21
2 Kor 5,17

Hvad siges der om, hvor central Jesus er for hele vores tilværelse?

Der findes ingen ægte forvaltning, hvis ikke Kristus er vores centrum
(Gal 2,20). Han er centrum i ”vort salige håb“ (Tit 2,13), og ”Han er
forud for alt, og alt består ved ham“ (Kol 1,17). Ligesom akslen er
hjulets centrum og dermed bærer vognens vægt, er Kristus centrum
i en forvalters liv. Ligesom en solid aksel giver stabilitet og tillader
hjulet at dreje, er Jesus også det faste og stabile centrum i vores
kristne tilværelse (Hebr 13,8). Hans indflydelse bør præge alt, hvad
vi tænker og gør. Alle sider ved forvaltning roterer omkring og har
deres centrum i Kristus.
”For skilt fra mig kan I slet intet gøre“ (Joh 15,5). Forvaltningens
centrum er ikke et hult tomrum, men den levende Kristus, som virker
i os for at forme vores karakter her og nu og for evigheden.
Til at
tænke over

En ting er at sige, at Jesus er centrum i vores liv, men noget helt
andet er at leve, som om han er det. Hvordan kan du sikre dig, at
Jesus virkelig lever i dig, som han har lovet at gøre, hvis vi lader
ham få lov?
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5. MARTS 2018

Læren om helligdommen
Vi tænker normalt ikke på helligdommen i forbindelse med forvaltning. Men forbindelsen er der; for helligdommen er afgørende for
vores trospunkter, og forvaltning er også en del af det system. ”Den
rigtige forståelse af Kristi tjeneste i den himmelske helligdom er
grundlaget for vores tro.“ (Ellen White, Evangelism, s. 221). Det er
altafgørende, at vi forstår forvaltningens plads i lyset af denne bibelske tankeverden.
1 Kong 7,33 beskriver et vognhjul. Vi vil illustrere læren om helligdommen som hjulets nav. Navet forbindes til akslen og sørger for
mere stabilitet til hjulet, når det drejer. Gennem sin offerdød på korset og sin sejrrige opstandelse (2 Tim 1,10) har Kristus lagt grundlaget for sin tjeneste i helligdommen (Hebr 6,19-20) og giver stabilitet
til vores tro. Og det er i helligdommen, at han gør tjeneste for os,
der lever på jorden (se Hebr 8,1-2).
”Med basis i princippet om sola Scriptura (Skriften alene) opbygger
bibelsk adventisme sit system af trospunkter fra helligdomslærens
perspektiv.“ (Fernando Canale, Secular Adventistm? Exploring the
Link Between Lifestyle and Salvation (Lima: Peru, Peruvian Union
University, 2013), s. 104-105).
1 Joh 2,1
Hebr 4,14-16
Åb 14,7

Hvad siger disse tekster om Jesu tjeneste i helligdommen?

Læren om helligdommen hjælper os til at se den store sandhed om
frelse og forløsning, som er kernen i al kristen teologi. I helligdommen ser vi ikke alene Kristi død for os, men også hans tjeneste i den
himmelske helligdom. Vi kan også i det allerhelligste se betydningen
af Guds lov og virkeligheden af den afsluttende dom. Og centralt i
det hele er løftet om forløsning, som er mulig på grund af Jesu blod.
Forvaltningens rolle kommer til udtryk i et liv, der er forankret i
frelsens store sandhed, som den kommer til udtryk i læren om helligdommen. Jo dybere vi forstår, hvad Kristus har gjort for os, og hvad
han gør i os nu, jo nærmere kommer vi til Kristus, hans tjeneste, hans
mission, hans lære og hans plan for dem, der omsætter forvaltningens principper i deres liv.
Til at
tænke over
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Læs Hebr 4,14-16. Hvilken hjælp finder vi i disse vers i kampen
med synd og selviskhed? Hvordan får vi styrke og håb i det, der
loves os i denne tekst?

TIRSDAG

6. MARTS 2018

Kristuscentrerede trospunkter
Læren om helligdommen står centralt, for i den kommer den store
sandhed om frelsen meget tydeligt til udtryk, og korsets betydning
åbenbares. Alle vores trospunkter må på en eller anden måde være
forbundet med evangeliets løfte om frelse. Ligesom egerne i et hjul,
kommer andre trospunkter ud fra den store sandhed om frelse ved
tro på Jesus.
”Kristi offer som en soning for synd er den store sandhed, som alle
andre sandheder bygger på… De, som studerer Frelserens vidunderlige offer, vil vokse i nåde og kundskab.“ (Ellen White, The SDA
Bible Commentary, 5. bind, s. 1137).
Joh 14,6
3 Joh 3

Hvad mente Jesus, da han omtalte sig selv som ”sandheden“?
Sammenlign med Joh 17,17. Hvad skal vi gøre med sandheden?
Vores trospunkter har indflydelse på, hvem vi er, og i hvilken retning
vi går. Trospunkter er ikke kun abstrakte teologiske ideer; al sand
troslære er forankret i Kristus og bør på forskellige måder have indflydelse på vores liv. Vi kan faktisk med rette sige, at vores identitet
som syvendedags adventister er rodfæstet i vores trospunkter mere
end i noget andet. Det vi lærer, og som vi er kommet frem til fra Bibelen, er altså det, der gør os til syvendedags adventister.
Forvaltningens rolle er at omsætte vores doktrinære sandhed,
som vi ser den i Jesus, og gøre det på en sådan måde, at det har en
positiv indvirkning på kvaliteten af vores tilværelse. ”I har hørt om
ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at
I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes
i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med
sandhedens retfærdighed og fromhed“ (Ef 4,21-24).
I denne tekst ser vi, hvad det vil sige ikke alene at kende sandheden, men også at leve den. At være en forvalter handler ikke kun
om trospunkter, hvor sande de end måtte være; at være en forvalter
betyder at føre disse sandheder ud i livet i vores omgang med andre.

101

ONSDAG

7. MARTS 2018

De tre englebudskaber
Kun to gange har Gud advaret verden om en kommende katastrofe:
en gang til Noa (1 Mos 6,13-18; Matt 24,37) og den anden gang
gennem de tre englebudskaber i Åb 14,6-12. Disse budskaber trækker
forhænget til side for at give os et enestående perspektiv af fremtidige
verdensbegivenheder. Vores opfattelse af disse budskaber er modnet
med tiden; men budskabet og opgaven er stadigvæk retfærdiggørelse
af tro på Kristus, ”i sandhed den tredje engels budskab“ (Ellen White,
Evangelism, s. 190). Grundlæggende i vores nærværende sandhedsbudskab, det budskab, vi er blevet kaldet til at forkynde for verden,
finder vi med andre ord Jesus og hans store offer for os.
Åb 14,6-12

Hvad er essensen i disse budskaber? Hvad siger de til verden?
Hvilket ansvar hviler der på os med hensyn til disse budskaber, og
hvordan hænger det sammen med forvaltning?
Som syvendedags adventister er det vores opgave, som en forberedelse til Jesu genkomst, at forkynde de tre englebudskaber. Folk må
blive i stand til at tage en beslutning om evigheden. Forvaltningens
rolle er et samarbejde med Gud i mission (2 Kor 5,20; 6,1-4).
”På en speciel måde er syvendedags adventister blevet sat i verden
som vægtere og lysbærere. De er blevet betroet det sidste advarselsbudskab til en døende verden. Vidunderligt lys fra Guds ord skinner
på dem. De er blevet givet en gerning af allerstørste betydning – forkyndelsen af den første, den anden og den tredje engels budskab.
Intet andet arbejde har så stor betydning. De må ikke tillade noget
andet at optage deres opmærksomhed.“ (Ellen White, Testimonies
for the Church, 9. bind, s. 19).
Hjulets fælg er i nærheden af det punkt, hvor hjulet møder jorden,
og det repræsenterer de tre englebudskabers forkyndelse. Deres opgave er at beskytte mod teologisk afvigelse og identificerer vores ansvar i de sidste tiders begivenheder. Vi skal være forvaltere af dette
budskab og forkynde det for verden.

Til at
tænke over
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Når vi tænker over de sidste tiders begivenheder er det let at
komme til at hænge os for meget i plancher og datoer. De har en
plads; men hvordan kan vi sikre os i vores forkyndelse af dette
budskab for verden, at vi hele tiden har Jesus og hans offer som
det centrale i al vores forkyndelse?

TORSDAG

8. MARTS 2018

Forvaltning
Kristus ønsker, at vi skal leve et helligt liv. Hans liv illustrerer ”hellighed“, og hvordan forvaltning i sidste ende bør se ud (Hebr 9,14). Vi
bør bestyre vores liv på en måde, der er velbehageligt for Gud. Det
indbefatter også, hvordan vi forvalter alt det, vi er blevet betroet.
Forvaltning er et udtryk for denne hellighed.
1 Pet 1,15-16
Hebr 12,14

Sammenlign de to tekster. Hvad betyder ”helligelse“ og at ”være
hellige“? Hvilken forbindelse har det med vores opgave som forvaltere?
Romerne opdagede, at et vognhjul varede længere, hvis man placerede et jernbånd rundt om fælgen. Smeden ophedede metallet, så
det udvidede sig lige nok til at passe på hjulets fælg. Koldt vand fik
det dernæst til at krympe, så det sad helt fast på fælgen. Jernbåndet
havde kontakt med vejen, når hjulet drejede rundt.
Jernbåndet på fælgen kan repræsentere forvaltningsbegrebet.
Dette er sandhedens øjeblik, hvor vores åndelige liv møder vores
praktiske tilværelse. Her møder vores tro livets op- og nedture gennem fremgang og nederlag. Det er, hvor vores tro bliver virkelighed i
hverdagens larm og tummel. Forvaltning er det yderste lag, der viser,
hvem vi er, og hvad vi gør. Den er et vidnesbyrd om vores opførsel
og et liv, der styres godt. Vores daglige handlinger, der åbenbarer
Kristus, er ligesom jernbåndet på hjulet, der rører jorden.
Handlinger har stor virkning og må kontrolleres af vores helligelse
til Kristus. Vi skal leve med følgende forsikring og løfte: ”Alt formår
jeg i ham, der giver mig kraft“ (Fil 4,13).
”Når et menneske helliggøres ved Helligåndens påvirkning, betyder
det, at det modtager Kristi natur. Sand, evangelisk tro er at have
Kristus i sit liv, det er et levende, virksomt princip. Det er Kristi nåde,
der åbenbares i vor karakter og i gode gerninger. Evangeliets principper kan ikke adskilles fra nogen gren af vort liv og levned. Alt, hvad
en kristen foretager sig, må være en fremstilling af Kristi liv.“ (Ellen
White, Lys over hverdagen, 2. bind, s. 199-200).

Til at
tænke over

Betragt dit eget liv, din daglige tilværelse. Hvad i dit liv åbenbarer,
at Kristus virkelig er til stede, arbejder i dig og gør dig til en ny
skabning? Hvilke bevidste valg har du brug for at foretage, for at
Kristi hellighed kan blive åbenbaret i dig?
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Til videre studium
Fra tid til anden var det nødvendigt for et vognhjul at få jernbåndet
tilpasset og sat på plads igen, fordi metallet ville strække sig, når det
ramte jorden. Denne tilpasning krævede en hel del hård hamren og
banken på selve jernbåndet. Tilpasningen af jernbåndet illustrerer
forvaltning som praktisk helliggørelse. Det betyder at have Kristi
sind, hver gang vi reagerer på livets små og store udfordringer, selv
om processen kan være hård og smertefuld. Enten denne proces har
at gøre med vores pengeforbrug, familieforhold eller arbejde, for
blot at nævne nogle få områder, skal vores reaktion altid være i overensstemmelse med Guds vilje. Som vi alle godt ved, kan vi kun lære
denne lektie gennem nogle til tider hårde knubs.
Det er ikke let at sætte et jernbånd på plads igen. Det er heller
ikke let at tilpasse et menneskes karakter. Tænk over Peters erfaring.
Han havde fulgt Jesus overalt, men forventede ikke disse ord fra Jesu
mund: ”Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du
engang vender om, så styrk dine brødre“ (Luk 22,32). Efter kort tid
senere at have fornægtet Jesus, forandredes Peters liv, men kun efter
en meget smertefuld og vanskelig erfaring. På en måde blev hans
forvaltning sat på plads igen. Peter blev igen omvendt, og hans liv
kom til at gå i en helt ny retning; men det skete kun efter temmelig
hårde slag.
Spørgsmål til
drøftelse

1. Hvad har praktisk helliggørelse at gøre med Jesu befaling om
at ”fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig“
(Luk 9,23)? Hvad er blevet korsfæstet (Gal 6,14)? Hvordan illustrerer dette helliggørelsens proces? Hvordan hjælper praktisk
helliggørelse os til at lære at tænke som Gud? (1 Kor 2,16)
2. Hvordan har du selv erfaret, at smertefulde prøvelser kan lære
os alvorlige lektier om kristenlivet og at følge Jesus? Lad dem i
klassen, der føler sig komfortable med det, dele deres erfaringer,
og hvad de har lært. Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer?
3. Tænk over andre trospunkter, vi har som syvendedags adventister, fx sabbatten, de dødes tilstand, skabelsen, Jesu genkomst,
etc. På hvilken måde bør disse forskellige trospunkter påvirke
den måde, vi generelt lever vores liv?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord
og klassens
aktiviteter

• Denne sabbat kan være en god anledning til at besvare spørgsmål
eller se på detaljer, som er samlet fra kvartalets studium
- Lad nogle af klassens medlemmer forberede spørgsmål eller/og
inviter en person med forvaltningsbaggrund på besøg i klassen

Uddybende
spørgsmål

• Denne uges lektie beskriver begrebet forvaltning som altomfattende!
- Drøft hvilke områder du/I finder er mest centrale mht. forvaltning!
- Findes der områder i livet, som ikke har med forvaltning at
gøre? Hvilke ville det fx være?
• Hvilke teologiske eller bibelske principper er med til at gøre forvaltning betydningsfuld?

Personligt
kristenliv

• Prøv at få en oversigt over, hvad du som menneske har modtaget – skriv evt. enkeltheder ud for hver af følgende kategorier og
sammenlign, hvis du vil, med andre medlemmer af din klasse:
• Generelt:
· Tid:
· Evner:
· Andre menneskers indflydelse: fx forældre,
· Historisk/social situation: fx født og opvokset i:
· Livserfaringer på godt og ondt:
• Fra Gud:
· Åbenbaring og undervisning
· Personligt kald:
· Kristus:
· Helligånden:
· Anledninger til at dele med andre:
• Føj evt. andre kategorier til listen.

Til at
tænke over

• Alt hvad jeg har, er blevet givet mig, ligesom tjenerne i Jesu
lignelse (Matt 25,14-30) eller Nebukadnezars kongemagt (Dan
2,37). At Gud giver mig sine gaver er et udtryk for hans kærlighed. At de kommer fra ham betyder, at jeg er ansvarlig for, hvor105
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dan jeg behandler dem. Det er, hvad Guds dom ved verdens ende
også indebærer.
• Ingen af os har forvaltet alt, hvad vi har modtaget, som vi burde
have gjort. Vi frelses derfor alene af Guds nåde. Derfor kan den
troende trygt se dommen i møde.

NOTER
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