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Prøvelser, modgang
og lister

Ugens vers

”Resten af folket, præsterne, levitterne, portvagterne, sangerne,
tempeltrællene og alle, der havde skilt sig ud fra de fremmede
folk og holdt sig til Guds lov, tillige med deres hustruer, sønner og
døtre, alle, der var i stand til at forstå, sluttede sig til deres fornemme landsmænd og gik ind under forbandelseseden om at følge
Guds lov, som blev givet ved Guds tjener Moses, og omhyggeligt
at holde alle Herrens, vor Herres, befalinger, retsregler og love“
(Neh 10,29-30 ).

Introduktion

Ofte springer vi over slægtstavler og lange lister i Bibelen. Men der
er en grund til, at Gud har taget dem med. Bibelens herre er en detaljernes Gud. Han lægger mærke til de små ting, og det forsikrer os
om, at vi aldrig er glemt af ham.
Disse få eksempler på slægtstavler fortæller os, at Gud ved alt om
vores familier. Og listerne over forskellige ting fortæller os, at Gud
har omsorg for selv de mindste ting, som andre måske regner for
ubetydelige. Jesus sagde, at Gud har omsorg for spurvene og til og
med tæller vores hovedhår: ”Sælges ikke fem spurve for to skilling?
Og ikke én af dem er glemt af Gud. Ja, selv alle jeres hovedhår er
talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve“ (Luk 12,6-7). Den
Gud, som er interesseret i sådanne detaljer, har også omsorg for os,
og han kender også detaljerne i alt det, der bekymrer os.
Vi kan derfor have tillid, opøve tiltro og hvile i forvisningen om, at
Gud bryder sig om alt i vores tilværelse. Dette bør være en stor trøst
for os; men det bør også fortælle os, at vi skal være påpasselige med
alle sider af vores liv.

Ugens tekster
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Ezra 1,9-11
Dan 1,1-2
Dan 5
5 Mos 30,1-6
Ezra 8,1-23
Neh 11,1-2
Neh 12,1-26

SØNDAG

24. NOVEMBER 2019

Historiens Gud
Ezra 1,9-11
Dan 1,1-2

Hvordan hjælper teksten fra Daniels Bog os til at forstå, hvad Ezra
henviste til?
Læg mærke til, at der er mange detaljer i Ezras Bog, mens Daniel giver os en bredere oversigt. Samlet viser disse vers, at Gud styrer det
hele.
”Nationernes historie taler til os i dag. Gud har tildelt hver eneste
nation og hvert enkelt menneske en plads i sin store plan. I dag bliver både mennesker og nationer prøvet med det lod, som han, der
aldrig tager fejl, holder i sin hånd. Alle afgør selv deres skæbne, og
Gud holder kontrol med alt for at gennemføre sin vilje“ (Ellen White,
Profeter og konger, s. 259).

Daniel 5

Hvad lærer dette kapitel os om dommen over Belshassar?
Babylon faldt i oktober 539 f.Kr., da Kyros, den medisk-persiske hærs
konge, indtog landet. Belshassar, som fejlagtigt stolede på sin medgang, luksus og berømmelse, var så arrogant, at han havde arrangeret en vild fest den aften, som endte med, at han blev dræbt. Den
guddommelige hånd skrev på paladsets væg, at hans dage var talte
og var nået til deres afslutning. Til trods for, at han kendte historien
om den store kong Nebukadnesars skæbne og omvendelse, havde
han ikke lært sin lektie. Det er altid tragisk, når vi ikke lytter til Guds
advarsler og ikke følger hans anvisninger.
Profeten Daniel var der hele tiden, men han var blevet ignoreret.
Når vi mister fornemmelsen af Guds hellighed og hans nærvær i livet, går vi ind på en sti, der er fyldt med vanskeligheder, problemer
og tragedier, og som til sidst ender med død.

Til at
tænke over

Efter at have genfortalt beretningen om Nebukadnesar for kongen,
sagde Daniel: ”Men du, hans søn Belshassar, har ikke ydmyget
dit hjerte, selv om du vidste alt dette“ (Dan 5,22). Hvordan kan vi
sikre os, at vi i vores sammenhæng ikke begår den samme form for
fejl, som Belshassar begik? Hvorfor bør korsets virkelighed altid
gøre os ydmyge over for Gud?
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I deres byer
Kig listerne i Ezra 2 og Neh 7 igennem. Hvad lægger du mærke til?
Gentagelsen i Neh 7 af Ezra 2 – listen over dem, som vendte tilbage
fra fangenskabet i Babylon sammen med Zerubbabel og Jeshua – er
bevidst. Disse lister kan synes kedelige for os, men de er der med en
bestemt hensigt. De viser os, at Gud er interesseret i detaljer, som vi
måske ikke synes er vigtige.
Jerusalems mur var nu færdigbygget, og det er med vilje, at den
bibelske tekst ønsker at vise, at den første generation af hjemvendte,
Ezras og Nehemias’ generation, alle gjorde en indsats for at afslutte
dette arbejde, selv om det var Gud alene, der gav dem denne sejr.
Den nuværende generation byggede på den tidligere generations
indsats, selv om opgaven var besværlig, fuld af forhindringer og ikke
gennemført så hurtigt, som de ønskede.
Ezras og Nehemias ledelse var værdsat, men folket gjorde også
en indsats. Hver gruppe tog del i forskellige opgaver, som blev
udført på forskellige tidspunkter, men resultatet var imponerende.
Begyndelsen (Ezra 2) kædes sammen med afslutningen (Neh 7), og
ikke alene blev det andet tempel bygget, men Jerusalem blev også
genopbygget og veletableret.
Neh 7,72

Hvad fortæller det os om, hvor vellykkede de var i deres ønske om
at gøre Guds vilje?
”Israelitter bosatte sig i deres byer.“
Hele hjemkomsten og genopbygningen var på mange måder fantastisk. Et folk, som mange år tidligere fik deres by lagt øde, deres
tempel ødelagt og deres land udplyndret, var nu vendt tilbage til
det samme land og den samme by og genopbyggede det hele, også
templet. Det må have virket som et mirakel både for dem selv og for
de omkringboende folk. Men det hele skete som en opfyldelse af
Guds vilje og hans løfter.

Til at
tænke over
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Er der ting i dit liv lige nu, som synes håbløse, men hvor du alligevel stoler på, at Gud vil hjælpe dig igennem?

TIRSDAG
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Hvor er præsterne?
Som vi så i går er der ingen tvivl om, at det var en fantastisk opfyldelse af profetierne, som bragte jøderne hjem fra Babylon.
Men som med alt andet, der involverer mennesker, var der
problemer. Et af de store problemer var, at på trods af de mange
fantastiske løfter om genoprettelse efter landflygtigheden, ønskede
mange af jøderne ikke at vende tilbage til deres forfædres land. De
foretrak at forblive i Babylon.
Hvordan kunne det være?
Ezra 8,1-15

Læg specielt mærke til vers 15. Hvad var den store bekymring, og
hvorfor var det et problem for dem, som ønskede at genopbygge
nationen Israel i deres tidligere hjemland?
Kendsgerningen var, at en del jøder i Babylon, deriblandt nogle levitter, ikke ønskede at vende tilbage. Det kan skyldes mange ting.
Mange af dem var født og opvokset i det nye land. Det var det
eneste, de kendte til. Mange har måske ikke ønsket at foretage den
lange og utvivlsomt farlige rejse tilbage til et land, de aldrig havde
kendt. Men vi ved, at de i sidste ende på trods af udfordringerne
bragte nok levitter med til at udføre tjenesten i templet (se torsdagsafsnittet).
”På dette tidspunkt havde de jøder, der var tilbage som landflygtige i landet, været der i næsten halvandet hundrede år. Udgravninger i Nippur har bragt et stort antal dokumenter for dagen, som
viser, at der boede mange velstående jøder i Mesopotamien under
Artaxerxes’ styre. Det kan derfor have været en vanskelig opgave for
Ezra og hans medhjælpere at overbevise så mange, som gjorde det,
til at vende tilbage sammen med ham. Disse hjemvendte kolonister
kunne kun forvente et hårdt pionerarbejde i det gamle hjemland
med langt færre bekvemmeligheder end i Babylon. I lyset af disse
overvejelser er det overraskende, at det lykkedes for Ezra at overtale næsten 2000 familier til at tilslutte sig deres brødre i det gamle
hjemland“ (The SDA Bible Commentary, 3. bind, s. 376).

Til at
tænke over

”Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige“ (ApG 14,22).
Hvad siger det om, at prøvelser og vanskeligheder vil være en del
af deres liv, som trofast ønsker at tjene Gud?
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”Ydmyge os for vor Gud“
5 Mos 30,1-6

Hvilket løfte blev givet til jødefolket? Hvad må dette løfte sammen
med mange andre som det, have betydet for mænd som Ezra og
Nehemias?
Ezra og Nehemias kendte profetierne. De vidste, at Gud ville bringe
folket hjem fra fangenskab. I Neh 9 så vi, at de forstod deres historie
og årsagerne til deres vanskeligheder. Men samtidigt kendte de til
Guds nåde og ledelse, på trods af deres synd.
De havde altså tillid til Gud og til, at han ville sørge for, at deres
hjemkomst fra landflygtigheden ville blive en succes. Men disse løfter betød ikke, at de undervejs undgik udfordringer. En stor del af
dette kvartal har vi set på de prøvelser og vanskeligheder, de mødte,
selv når Guds løfter gik i opfyldelse.

Ezra 8,15-23

Hvori bestod udfordringen her, og hvordan reagerede de på den?
På trods af løfterne vidste Ezra, hvor farlig rejsen var. At faste og
ydmyge sig for Gud var deres måde at erkende, hvor afhængige de
var af Gud, for at det hele skulle lykkes. På dette tidspunkt, med så
mange farer foran dem, havde tanken om at bede kongen om hjælp
og beskyttelse i det mindste strejfet Ezra. Men i modsætning til Nehemias, som senere havde en eskorte fra kongen til at beskytte sig
(Neh 2,9), endte Ezra med ikke at bede kongen om det. Han følte
åbenbart, at det ville have vanæret Gud, hvis han havde gjort det,
for han havde allerede sagt til kongen: ”Vor Guds hånd hviler beskyttende over alle, der søger ham; men hans mægtige vrede er over
alle, der svigter ham“ (Ezra 8,22). Denne gang gik det godt for dem,
for senere skrev Ezra, at Gud havde beskyttet dem, og at de nåede
sikkert frem (Ezra 8,31).

Til at
tænke over
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Selvfølgelig skal vi stole på Gud i alle ting. Men findes der situationer, hvor vi også kan søge hjælp selv hos nogen, som ikke deler
vores tro? Hvorfor er det ikke forkert, men måske til og med det
rigtige at gøre?

TORSDAG
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I den hellige by
Neh 11,1-2

Hvad sker der i disse vers? Hvorfor var de nødt til at kaste lod om,
hvem der skulle bo i Jerusalem i modsætning til i andre byer?
Hvad fortæller Neh 11 os? Det var nødvendigt at finde nye beboere
til Jerusalem blandt de nyligt ankomne, som kom tilbage til landet
efter deres landflygtighed.
Det var tilsyneladende lettere at bo på landet end i byen. Folk
havde deres egen jord, som de havde arvet fra deres forfædre. At
opgive den for at bo i Jerusalem var et stort offer, og mange kunne
med rette føle, at de blev rykket op med rode, hvis de gjorde det.
Tilværelsen ville byde på nye udfordringer, og et liv på landet er
anderledes end et liv i byen. Det er altid svært at flytte til et nyt og
ukendt sted.
Hvor vanskeligt er det at flytte til en ny by eller et nyt land, hvor
der er behov for at forkynde evangeliet? Mission i storbyerne kræver
villighed til at påtage sig nye oplevelser og vanskeligheder.
”Vores arbejdere når ikke ud, som de burde. Vores ledere er ikke
vågne over for det arbejde, som skal udføres. Når jeg tænker på de
store byer, hvor så lidt er blevet gjort, hvor der er så mange tusinde,
som skal advares om Frelserens snarlige komme, føler jeg et intenst
ønske om at se mænd og kvinder, som med Helligåndens kraft og
fyldt med Kristi kærlighed til døende mennesker, går i gang med arbejdet“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 7. bind, s. 40).

Neh 12,1-26
Neh 12,27-47

Hvorfor nævnes den lange liste over præster og levitter? Hvilken
forbindelse er der mellem dem og beskrivelsen af indvielsen af
Jerusalems mur, som omtales i den anden halvdel af det samme
kapitel?
Gud ønsker, at ting skal gøres ordentligt. Der er brug for mennesker,
der er pligttro og helligede, før store ting kan opnås. Disse præstefamilier hjalp Nehemias med at bygge murene, så de i tryghed kunne
tilbede den levende Gud i templet uden indblanding udefra. Mure
var vigtige som beskyttelse, men uden pligttro præster ville den
sande tilbedelse stå i fare. Derfor havde alle i deres forskellige funktioner en rolle at spille.
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Til videre studium
· Ellen White, Vejen til Kristus, ”En forandret karakter“, s. 62-72.
”Der er dem, som har kendt til Kristi nådige kærlighed, og som virkelig ønsker at blive Guds børn, men alligevel indser, at deres karakter
ikke er perfekt, deres liv er fyldt med fejl, og de tvivler på, om deres
hjerter er blevet fornyet af Helligånden. Til disse vil jeg sige: Træk
jer ikke tilbage i fortvivlelse. Vi bliver ofte nødt til at bøje os ned og
græde ved Jesu fødder på grund af vores fejl og mangler, men vi skal
ikke blive modløse. Selvom vi er blevet besejret af fjenden, bliver vi
ikke kastet bort, forladt og afvist af Gud. Nej, Kristus er ved Guds
højre hånd, og han går også i forbøn for os … Han ønsker at genindsætte dig hos sig og se sin renhed og hellighed genspejlet i dig.
Hvis du blot ville overgive dig til ham, vil han, som har begyndt den
gode gerning i dig, også fuldende den indtil Jesu Kristi komme. Bed
mere oprigtigt; tro mere fuldstændigt. Efterhånden som vi indser, at
vi ikke kan stole på vores egen kraft, så lad os stole på vores frelsers
magt og lad os prise ham, som er vores kilde til velbefindende“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 71-72).
Spørgsmål til
drøftelse

1. Tænk på Daniel kapitel 2, og hvordan Daniel for mange tusinde
år siden så nøjagtigt forudsagde verdensrigers fremkomst og
fald og også med stor nøjagtighed beskrev det moderne Europas
uenighed. Hvordan kan vi finde hjælp og styrke i den profeti,
som så stærkt viser os, at selv midt i denne verdens kaos kender
Gud alt det, der sker, og har til og med forudsagt det?
2. Gud ved alt om os. Det er en stor trøst og giver os vished om, at
han har omsorg for os. ”Men nu siger Herren, han som skabte
dig, Jakob, han som dannede dig, Israel: Frygt ikke, for jeg har
løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min“ (Es 43,1). Hvordan kan du forsikre andre om Guds nærvær og omsorg, når de
oplever følelsesmæssige, medmenneskelige, sociale eller økonomiske kriser?
3. Tænk mere over temaet i onsdagsafsnittet, hvor Ezra ikke ønskede at bede kongen om hjælp, fordi han var bange for, at det
ville få hans udtalelse om Guds beskyttelse til at virke tom. Vi
ved fx, at Gud kan helbrede. Betyder det, at vi mangler tro, hvis
vi opsøger en læge, når vi er syge? Drøft dette i klassen.
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord

• Læs Ezra 8,21-23 igen.
- Kan du finde andre eksempler fra Skriften, hvor bøn og faste er
nøje knyttet sammen?
- Hvad er hensigten med faste i denne forbindelse?
• Læs sammen Åb 14,8 og 18,1-4.
- Drøft nogle af grundene til, at nogle mennesker fristes til at
blive i Babylon i stedet for at vende hjem til Jerusalem!

Uddybende
spørgsmål

• Samfundet i dag er præget af mobilitet som aldrig før. Prøv i klassen at undersøge følgende spørgsmål:
- Hvor mange af jer bor i nærheden af det sted, hvor I voksede
op?
- Hvor ofte har I flyttet i livet, og hvor langt er I rejst omkring?
- Hvordan har jeres evt. flytteoplevelser været?
- Hvilken betydning har de haft for jeres personlighed, medmenneskelige forhold og menighedsforhold?
- Hvor let har det været at danne nye venskaber?
• Tænk over menighedens mission. Mennesker er særligt sårbare,
men også særligt åbne under livets overgangssituationer. Sådanne
opstår i forbindelse med afgørende skilleveje i livet, fx overgangen til at blive voksen, at blive gift, få det første barn, skilsmisse,
nyt job/fyring, alvorlig sygdom, flytning til en anden by, et andet
land, overgang til pension osv.
- Kender du mennesker, som for nylig er flyttet nærmere din
kirke, og som måske har brug for en hjælpende hånd eller en
invitation til et nyt fællesskab?
· Fx unge studerende, der er ankommet til en uddannelsesinstitution.

Mødet med
dagligdagen

• Er du/I opmærksom på mennesker, som befinder sig i overgangssituationer og har brug for en opmuntring eller en hjælpende
hånd?
• Slægtsforskning er blevet populært. Driver nogen i din familie
slægtsforskning? Del evt. jeres historier i klassen!
- Hvad gør slægtsforskning interessant for os? Hvorfor gør vi
det?
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- Sammenlign med slægtstavlerne i fx Ezra og Nehemias. Hvilke
forskelle er der mellem sådanne slægtstavler og dem, vi opstiller for vores slægter?

Noter
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