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Følgerne af forvaltning
”Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de
bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger
og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag“ (1 Pet 2,12).
Som forvaltere bør vi leve som vidner for den Gud, vi tjener. Det betyder, at vi bør øve en kraftig indflydelse på dem, vi lever iblandt, en
indflydelse til det gode.
Vi skal altså ikke isolere os fra verden. I stedet har vi det privilegium
at afspejle en bedre måde at leve på for dem, som ikke kender til
det, vi er blevet givet. Forvaltning er den kunst at trives, mens man
forvalter Guds kald om at leve et gudfrygtigt liv. Gud giver os evnerne til at leve anderledes end nogen anden livsstil her på jorden
(2 Kor 6,17), og det er noget, andre bør lægge mærke til og gerne
stille spørgsmål om. Derfor lyder opfordringen: ”I skal hellige Herren
Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der
kræver jer til regnskab for det håb, I har“ (1 Pet 3,15).
I denne sidste lektie i vores studium skal vi se på de personlige
fordele, en forvalter har i sit liv, de åndelige følger, de succesrige
resultater og indflydelsen på andre. Vi ser på, hvad der er nøglen til
tilfredshed i en forvalters liv, mens vi husker, at det altid handler om
”Kristus i jer, herlighedens håb“ (Kol 1,27).
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2 Tim 3,1-9
Ez 14,14
Fil 4,4-13
Ordsp 3,5
1 Pet 2,11
Matt 7,23; 25,21

SØNDAG
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Forvaltning og gudsfrygt
Gudsfrygt er et stort emne. Gudfrygtige mennesker har en hellig
livsførelse (Tit 1,1), idet de bliver mere og mere lig Kristus og udviser
en hengiven holdning og handlinger, der behager Gud (Sl 4,4; Tit
2,12). Gudsfrygt er beviset på sand religion og medfører et løfte om
evigt liv. Ingen filosofi, rigdom, berømmelse, magt eller privilegeret
fødsel tilbyder et sådant løfte.
2 Tim 3,1-9

Hvad advarer Paulus mod? Tænk over, hvilken forbindelse dette har
med en trofast forvalters liv.
Jobs Bog giver os en beskrivelse af Jobs karakter og handlinger. Den
illustrerer, hvordan et gudfrygtigt liv viser sig, selv under store lidelser. Den viser også, hvor meget Satan hader en sådan livsstil. Selv
Gud erkendte, at der ikke fandtes nogen som Job med en sådan tro
og retskaffen livsstil (Job 2,3).
”Der boede en mand i landet Us; han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var
ondt“ (Job 1,1). Vi ser her en mand, hvis tro ikke kun blev udtrykt i
ord og ritualer, selv om det også var en del af hans liv (Job 1,5). Hans
gudsfrygt viste sig i alle sider ved hans liv, selv midt under forfærdelige prøvelser. At være gudfrygtig betyder ikke, at vi er fuldkomne,
kun at vi genspejler fuldkommenhed i vores egen sfære.

Ez 14,14

Hvad fortæller denne tekst, der vidner om disse mænds karakter?
Hvad har de til fælles, som også bør vise sig i vores liv?
Forvaltning er i virkeligheden et udtryk for et gudfrygtigt liv. Trofaste forvaltere har ikke kun et skin af gudfrygtighed. De er gudfrygtige, og denne gudsfrygt viser sig i den måde, de lever på, og i,
hvordan de tager sig af de ting, deres Gud har betroet dem. Deres
tro kommer ikke kun til udtryk i, hvad de gør, men også i, hvad de
ikke gør.
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Nøjsomhed
”Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget; for jeg har lært
at nøjes med, hvad jeg har“ (Fil 4,11). Hvor må vores tilfredshed i
virkeligheden komme fra, hvis vi skal være tilfredse uanset situationen?
Paulus skriver til Timotheus og beskriver en usmagelig gruppe mennesker, som ”mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig“ (1 Tim 6,5).
Hvilken mere passende beskrivelse kan vi finde for nogle af vores
tids fjernsynsprædikanter? De får en masse penge ved at fortælle
seerne, at hvis de er trofaste (og den ”trofasthed“ indbefatter økonomisk støtte), vil de også blive rige. At sætte lighedstegn mellem
rigdom og trofasthed er kun endnu et udtryk for materialisme, der er
skjult under et dække af kristendom.
Kendsgerningen er, at gudsfrygt ikke har noget som helst at gøre
med rigdom. Hvis det var tilfældet, skulle nogle af verdens mest
modbydelige mennesker betegnes som gudfrygtige; for de er også
nogle af de rigeste. I stedet siger Paulus, at ”gudsfrygt sammen med
nøjsomhed bærer lønnen i sig selv“ (1 Tim 6,6). Gudsfrygt sammen
med nøjsomhed under alle forhold er den højeste form for rigdom;
for Guds nåde er langt mere værdifuld end økonomisk vinding. Vi
bør derfor være tilfredse med ”føde og klæder“ (1 Tim 6,8). Uanset
hvor meget vi har, kan vi til syvende og sidst altid eje mere, hvis det
er vores måde at tænke på.
”Nøjsomhed under alle forhold er en stor kunst, et åndeligt mysterium. Den skal læres, og skal læres som et mysterium… Kristen
tilfredshed er den behagelige, indre, stille, taknemmelige åndelige
holdning, som frivilligt og med glæde underkaster sig det, Gud i
sin visdom og faderlige omsorg i enhver situation giver… Det er en
krukke med kostbar salve, som er meget lindrende og nyttig for urolige hjerter i vanskelige tider og situationer.“ (Jeremiah Burroughs,
The Rare Jewel of Christian Contentment, s. 1.3).
Til at
tænke over

130

Læs Rom 8,28; Hebr 13,5; Fil 4,4-13. Hvad kan vi finde i disse vers,
der kan hjælpe os til at leve i nøjsomhed?

TIRSDAG
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Tillid
Ordsp 3,5
Es 55,9
1 Kor 4,5; 13,12

Hvilket yderst vigtigt budskab er der i dette vers for os, især den
sidste del om ikke at støtte os til vores egen indsigt?
Guds forvalteres motto og mål er: ”Stol på Herren af hele dit hjerte,
og støt dig ikke til din egen indsigt“ (Ordsp 3,5).
Det er selvfølgelig altid lettere sagt end gjort. Hvor ofte sker det
ikke, at vi med vores forstand tror på Gud og hans kærlighed og
omsorg for os samtidigt med, at vi er syge af bekymring over ting,
vi møder? Nogle gange kan fremtiden se meget skræmmende ud, i
hvert fald i vores egen forestilling.
Hvordan skal vi som forvaltere lære at have tillid til Gud? Ved at
gå fremad i tro og adlyde Gud i alt, hvad vi gør. Tillid er en sindets
handling, der ikke formindskes ved brug; tværtimod, jo mere vi stoler
på Gud, jo mere vil vores tillid vokse. At leve som trofaste forvaltere
er en måde, hvorpå vi kan udtrykke vores tillid til Gud. Denne tillid
er en forvalters grundvold og drivkraft, og den viser sig i alt, hvad vi
gør.
”Stol på Herren af hele dit hjerte.“ Udtrykket ”dit hjerte“ bruges
i overført betydning i Bibelen. Det betyder, at dine beslutninger
kommer fra dit indre moralske selv, der definerer, hvem du er (Matt
22,37). Dette indbefatter din karakter, dine motiver og dine hensigter – selve kernen af, hvem du er.
Det er lettere at stole på Gud i forbindelse med de ting, vi ikke
kan kontrollere. På en måde har vi intet andet valg end at stole på
Gud. Men den virkelige tillid fra ”hjertet“ kommer, når vi skal foretage valg med hensyn til noget, vi selv kan styre, og hvor vores tillid
til Gud får os til at vælge den ene vej eller den anden.
Apostlene viser, hvordan man stoler på Gud med hele sit hjerte:
”Af natur var de lige så svage og hjælpeløse som dem, der i dag
arbejder i Guds værk, men de satte al deres lid til Gud. De havde
rigdom; men den bestod af sindets og sjælens værdier; og det kan
enhver, der vil gøre Gud til den første og sidste og bedste i alt, også
have.“ (Ellen White, Gospel Workers, s. 25).

Til at
tænke over

Det er rigtigt, at det er lettere at stole på Gud med hensyn til noget, vi ikke selv kan kontrollere. Men hvad med det, vi kan kontrollere? Hvilke valg kan det være nødvendigt for dig at foretage, hvor
din tillid til Gud vil afgøre, hvad du ender med at vælge?
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Vores indﬂydelse
”For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets
børn“ (Ef 5,8). Paulus beskriver en hjertets forvandling som noget,
der ses af andre. Når vi ”vandrer i lyset“ (1 Joh 1,7; Es 30,21), vil
vores daglige vidnesbyrd, som det kommer til udtryk gennem den
måde, vi bestyrer det, vi er blevet betroet, være et indflydelsesrigt
lys i en mørk verden.
Jesus sagde: ”Jeg er verdens lys“ (Joh 8,12). Vi afspejler Guds lys
gennem en fast karakter, der viser sig i vores opførsel hver dag.
Matt 5,16
Tit 2,7
1 Pet 2,11-12

Hvordan bliver Gud æret gennem vores forvaltning? Hvilken
indflydelse har vores handlinger på andre?
Forvaltning handler om at bestyre Guds ejendom; men den indbefatter mere end det. Vores forvaltning er synlig for vores familie, lokalsamfund, verden og hele universet (1 Kor 4,9). Forvaltning, som den
også kommer til udtryk i vores arbejde, viser, hvilken effekt Guds
riges principper har på vores liv. På den måde kan vi have indflydelse
på andre. Vi viser andre Kristus gennem vores venlighed og en moral, som har Skaberens godkendelse.
Vores arbejdsmoral må også stemme overens med vores forvaltningsprincipper. Vores arbejdsplads er et sted, hvor en retfærdig
persons forvaltning ses. ”Han lader din ret bryde frem som lyset og
din retfærdighed som den klare dag“ (Sl 37,6). Selv på arbejde eller i
ens kald vil en forvalters indflydelse ikke være skjult ”i kælderen eller
ind under en skæppe“ (Luk 11,33), men ses som ”en by, der ligger på
et bjerg“ (Matt 5,14). Når du sætter alt ind på at leve på den måde
både hjemme og på arbejde, vil du have en positiv indflydelse på de
menneskers sind og hjerte, som du er sammen med.
”Alt i naturen har sin bestemte opgave og klager ikke over dets
stilling. Enhver mand og kvinde har sit eget helt specielle område og
kald, når det gælder åndelige ting. Den interesse, Gud forlanger, vil
stå i forhold til, hvor meget kapital, der er betroet i overensstemmelse med den gave tilmålt af Kristus… Det er nu du har det privilegium at … vise en karakterstyrke, der vil gøre dig virkelig moralsk
værdifuld. Kristus har ret til din tjeneste. Overgiv dig med glæde til
ham.“ (Ellen White, This Day With God, s. 243).

Til at
tænke over
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Hvilken indflydelse har din arbejdsmoral på dine kollegaer eller på
dem, der ser dig hjemme? Hvilket budskab sender du til dem om
din tro?
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De ord, vi ønsker (og ikke ønsker)
at høre
Vi er fremmede og udlændinge på jorden med en fuldkommen,
smuk og fredfyldt himmel som vores endelige mål (Hebr 11,13-14).
Men indtil da er vi nødt til at leve vores liv på jorden. Det kristne
verdenssyn, især som det ses i den store strid, tillader ingen at være
neutral her og nu. Vi lever enten for Gud eller for fjenden. ”Den,
der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig,
spreder“ (Matt 12,30). Når Jesus kommer igen, vil det klart og utvetydigt blive åbenbaret, på hvis side vi er.
Matt 25,21
Matt 7,23

På et eller andet tidspunkt efter Jesu genkomst vil de, som hævdede at følge ham, høre en af to udtalelser. Hvilke to udtalelser er
det, og hvad betyder de?
Kristi ord: ”Godt“, er det bedste og mest tilfredsstillende ord, en forvalter kan høre. At høre guddommelig og ufortjent godkendelse for
vores forsøg på at forvalte Guds ejendom vil bringe usigelig glæde.
Vi har gjort det så godt, som vi kunne, men har hele tiden vidst, at
vores frelse ikke er grundfæstet på vores indsats for Kristus, men på
hans indsats for os (se Rom 3,21; Rom 4,6).
En trofast forvalters liv er et udtryk for den tro, vedkommende
allerede har. Forsøget på at blive frelst ved gerninger ses i ordene fra
dem, som forsøger at retfærdiggøre sig selv over for Gud på grund
af deres gerninger (Matt 7,21-22). Matt 7,23 viser, hvor nytteløst en
sådan selvretfærdiggørelse er.
”Når Kristi disciple giver Herren det tilbage, som er hans eget, samler
vi skatte, som vi vil få igen, når disse ord lyder: ‘Godt, du gode og
tro tjener … gå ind til din Herres glæde.’“ (Ellen White, Jesu liv, s.
376).
En forvalters liv er et, hvor de to største bud – kærlighed til Gud og
kærlighed til næsten – er motivationen og drivkraften for alt det,
vedkommende gør.

Til at
tænke over

Hvor godt afspejles disse to bud i dit eget liv og i din opgave som
forvalter?
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Til videre studium
”Kristus kom til vores verden for at åbenbare Guds kærlighed. Hans
efterfølgere skal fortsætte det arbejde, han begyndte. Lad os bestræbe os på at hjælpe og styrke hinanden. At søge andres bedste
er den måde, sand lykke kan findes. Et menneske arbejder ikke imod
sine egne interesser ved at elske Gud og sine medmennesker. Jo
mere uselvisk han er, jo lykkeligere er han; for han opfylder Guds
hensigt med hans liv …
I enhver menighed, hvor der er liv, er der også udvikling og
vækst. Der er også en stadig gensidig udveksling, hvor man tager og
giver, modtager og returnerer det til Gud, som er hans. Gud giver lys
og velsignelse til enhver troende, og denne troende vil give dette videre til andre i det arbejde, han udfører for Herren. Idet han giver af
det, han modtager, vil hans evne til at modtage forøges. Der bliver
plads til nye forsyninger af nåde og sandhed. Han vil få klarere lys og
forøget kundskab. Menighedens liv og vækst er afhængig af denne
form for at give og at modtage. Den, der modtager, men aldrig giver, vil snart ophøre med at modtage. Hvis sandheden ikke flyder fra
ham til andre, mister han sin evne til at modtage. Vi må videregive
himlens velsignelser, hvis vi ønsker at modtage nye velsignelser.“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 24-25.36).
Spørgsmål til
drøftelse

1. På hvilken måde fører tillid til Gud til tilfredshed? Hvad skal der
til for at stole på Gud af hele sit hjerte på et intellektuelt plan
(2 Kor 10,5)? Hvorfor er det så let at sige, at ”alt virker sammen
til gode for dem, der elsker Gud“ (Rom 8,28), men svært at tro
det? Hvis vi siger, at vi stoler på Gud (måske gør vi det
intellektuelt), hvorfor frygter vi så nogle gange for fremtiden?
2. Stil følgende spørgsmål i klassen og sammenlign jeres svar:
”Hvordan vil du med 25 ord eller mindre definere forvaltning?“
Spørg dernæst: ”Svar med 25 ord eller mindre, hvorfor forvaltning er en vigtig del af den kristnes liv?“
3. Læs Matt 7,21-23 igen. Hvad sker der? Hvorfor siger disse mennesker det, de gør? Hvad siger deres ord om dem selv? Hvad kan
vi bruge Jesu vejledning i disse vers til?
4. Vi opfatter ofte kristen indflydelse som noget individuelt. Men
hvilken indflydelse har jeres kirke i lokalsamfundet?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord
og klassens
aktiviteter

• Her ved kvartalets afslutning kan det være nyttigt at gøre status
over, hvad du/I har fået ud af kvartalets studium.
• Prøv fx i lyset af kvartalets studier at dele med din klasse:
- En bibeltekst, som har åbnet dine øjne for en ny side ved tanken om forvaltning
- Et område, hvor lektierne har givet dig nye tanker om forvaltning
- Et område i din dagligdag, som evt. er blevet direkte påvirket
af kvartalets studier
- Hvad du evt. har ændret i dine vaner pga. emnet forvaltning
• Tag tid til at bede for hinanden
- For dagliglivets udfordringer
- For dybere forståelse af betydningen af forvaltning
• Arranger evt. en fællesspisning eller en social sammenkomst
• Læg specifikke planer for næste kvartals studium og aktiviteter
- Dato for fællesspisning
- Invitation af en gæst til klassen
- Opsamling af spørgsmål til bibelteksterne

Uddybende
spørgsmål

• Drøft, hvordan emnet forvaltning er forbundet med andre specifikke sider af vores kristne tro, som fx skabelsen, sabbatten, forsoningen og forløsningen, frelse af tro, Jesu genkomst, kirken og
dens opgave, helligdommen osv.
• Forvaltning har at gøre med, hvordan vi bruger det, vi har. Bibelen lærer os, at jeg kun har, hvad jeg har modtaget eller er blevet
betroet. Som adventister tror vi, at Bibelen lærer os, at vi skal give
en tiendedel af det, vi tjener, tilbage til Gud gennem kirken.
- Hvorfor skal vi ikke give alt sammen? Og fx vie os til personlig
fattigdom og ydmyg tjeneste som Frans af Assisi?
- Hvad er vi som kirke betroet? Hvordan skal vi give det videre?
- Hvad har jeg fået, fordi jeg er dansker/nordmand/ . . . ? Hvordan kan jeg ”give“ den gave videre?
- Hvad har jeg modtaget gennem mit livs erfaringer, hvad enten
de har været hårde eller blide? Hvordan kan jeg give andre del i
det, erfaring har givet mig?
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