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21 Hvile for de hvileløse

Flyveturen havde været begivenhedsløs indtil det øjeblik, hvor kap-
tajnen oplyste fra cockpittet, at flyet fløj en stor storm i møde. ”Vær 
venlig at spænde sikkerhedsbælterne. Vi kan vente os en temmelig 
urolig periode,“ afsluttede kaptajnen sin oplysning.

Ikke længe efter begyndte flyet at ryste voldsomt, mens det kæm-
pede sig vej gennem stormen. Mange af bagagerummene i loftet 
åbnede sig. Folk sad anspændte i deres sæder. Efter en ekstra kraftig 
rysten var der én person bagest i flyet, der skreg. Billeder af en afre-
vet flyvinge og et fly, der styrtede mod jorden, fløj gennem manges 
tanker. Alle passagerer så anspændte og bange ud. Alle, bortset fra 
en lille pige, som sad på forreste række i økonomiklassen. Hun havde 
travlt med at tegne et billede på bordet foran sig. Fra tid til anden 
ville hun kigge ud ad det lille vindue på et særligt imponerende lyn; 
men så fortsatte hun stille og roligt med at tegne.

Efter, hvad der føltes som en evighed, landede flyet endelig sikkert. 
Passagererne klappede af glæde over igen at være tilbage på jorden. 
Den lille pige havde pakket sin taske og ventede på, at folk skulle 
forlade flyet. En af de andre passagerer spurgte hende, om hun ikke 
havde været bange. Hvordan kunne hun sidde så roligt, når der var 
en så kraftig storm, og flyet rystede så meget?

”Jeg var ikke bange,“ svarede den lille pige den overraskede mand. 
”Kaptajnen er min far, og jeg vidste, at han ville bringe mig hjem.“

Uro og frygt går ofte hånd i hånd. At leve i en verden, hvor de fleste 
altid har travlt, kan føre til uro og frygt i vores liv. Hvem af os har 
ikke fra tid til anden kæmpet med frygt, bekymring og uro over, 
hvad fremtiden vil bringe? Fortiden er forbi, nutiden er her og nu; 
men fremtiden er fuld af spørgsmål, og i denne ustabile verden er 
svarene måske ikke dem, vi ønsker at høre. Vi bekymrer os over, om 
vi kan nå den nært forestående deadline i vores arbejde, betale den 
næste husleje og få vores vaklende ægteskab til at overleve den næ-
ste storm. Vi er bekymrede over, om Gud kan blive ved med at elske 
os, når vi gang på gang skuffer ham.
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I dette kvartal skal vi give os i kast med nogle af de emner, som gør 
os urolige. Hvile i Kristus er ikke kun en titel for en studievejledning 
eller et fængende logo for en evangelisk kampagne eller et årsmøde. 
Hvile i Kristus er nøglen til løftet om det liv, Jesus lover sine efterføl-
gere: ”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er 
kommet, for at de skal have liv og have i overflod“ (Joh 10,10).

Mens forfatterne arbejdede med dette studiemateriale, gik det 
pludselig op for dem, i hvor høj grad tanken om hvile gennemsyrer 
bibelsk teologi. Hvile forbindes med frelse, nåde, skabelse, sabbat, 
vores opfattelse af de dødes tilstand, Jesu snare komme og mange 
andre emner.

Da Jesus inviterede os til at finde hvile i ham (Matt 11,28), gjaldt det 
ikke kun disciplene eller den første kristne menighed. Han så frem-
tidige generationer af skyldbetyngede, trætte, udmattede, kæm-
pende mennesker, som havde brug for adgang til hvilens kilde. Når 
du i dette kvartal studerer de ugentlige lektier, husk da også selv at 
komme til Jesus og finde hvile. Vores himmelske far har styr på det, 
og han vil bringe os trygt hjem.

Chantal og Gerald Klingbeil nyder et tværkulturelt 
ægteskab og samarbejdet som et team. Chantal, som 
er en af lederne ved Ellen G. White Estate, kommer 
fra Sydafrika, mens Gerald, som er en af underredak-
tørerne ved Adventist Review og forskningsprofessor 
i Det Gamle Testamente og nærøstlige oldtidsstudier 
ved Andrews University, oprindeligt er fra Tyskland.

INDLEDNING
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1
”Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og 
min krop råber efter den levende Gud“ (Sl 84,3).

Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Klokken tikkede trofast og ubarmhjertigt. 
Der var kun to timer, til sabbatten ville begynde. Mary sukkede og 
kiggede sig omkring i den lille lejlighed. Børnenes legesager flød 
over hele gulvet i stuen, køkkenet lignede en ulykke og Sara, deres 
yngste, lå i sengen med feber, og hun havde lovet at stå ved døren i 
kirken i morgen og byde velkommen. Det betød, at de var nødt til at 
tage af sted en halv time tidligere, end de plejede. ”Jeg skulle ønske, 
at jeg kunne finde lidt fred i morgen,“ tænkte Mary længselsfuldt.

Samtidig stod Marys mand Josh i kø i et supermarked i den anden 
ende af byen for at betale for deres ugentlige indkøb. Trafikken 
havde været rigtig slem. Køen ved kassen var lang. Alle så ud til at 
foretage deres indkøb på samme tid. ”Jeg har brug for at hvile. Jeg 
kan ikke blive ved på denne måde,“ sukkede Josh indvendigt. ”Der 
må være mere i tilværelsen end dette.“

Vores liv styres af myldretid, arbejdstid, lægebesøg, zoom-møder, 
indkøb og skolearrangementer. Hvad enten vi benytter offentlig 
transport, kører cykel eller bil for at fragte vores familie fra den ene 
aftale til den næste, truer kampen for at nå alle de aftaler, vi har 
med omverdenen, med at drukne alt det, der virkelig betyder noget.
Hvordan kan vi finde hvile midt i så meget stress og travlhed?

· 1 Mos 2,1-3
· Jer 45,1-5
· 2 Mos 20,11
· 2 Sam 7,12
· Mark 6,30-32
· 1 Mos 4,1-17
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SØNDAG

 2 Mos 2,1-3

 

 Mark 6,31
 Sl 4,9

2 Mos 23,12
5 Mos 5,14
Matt 11,28

Til eftertanke

27. JUNI 2021

Træt og udmattet

Hvorfor skabte Gud en hviledag, før nogen var træt?

Selv før menneskeheden skyndte sig af sted i sin selvskabte, stres-
sede tilværelse, oprettede Gud en markør, en levende måde at 
hjælpe os til at huske. Denne dag skulle være en tid til at standse 
op og bevidst nyde livet, en dag til at være, ikke at gøre, en dag til i 
særlig grad at fejre Guds gaver i form af græs, luft, dyr, vand, men-
nesker og mest af alt Gud, som har skabt alt godt.

Dette var ikke en engangsindbydelse, som udløb, da de blev  
bortvist fra Edens have. Gud ønskede at sikre sig, at indbydelsen  
ville modstå tidens tand. Derfor indbefattede han lige fra begyndel-
sen sabbatshvilen i selve tidsmålingen. Der ville altid være en indby-
delse, uge efter uge, hver syvende dag, til en afslappende fejring af 
skabelsen.

Med alle de arbejdsbesparende indretninger, vi har i dag, skulle 
man tro, at vi ville være mindre fysisk trætte, end folk var for to 
hundrede år siden. Men hvile ser faktisk ud til at være i stort un-
derskud i vore dage. Selv de tider, vi ikke tilbringer med at arbejde, 
bliver brugt i travl aktivitet. Det virker, som om vi hele tiden er bag-
efter med noget. Uanset hvor meget vi får gjort, er der altid mere, 
der skal gøres.

Forskning viser også, at vi får mindre søvn, og mange er blevet 
dybt afhængige af koffein for at blive ved. Vi har hurtigere telefoner, 
hurtigere computere, hurtigere internetforbindelse, men vi har tilsy-
neladende alligevel ikke nok tid.

Hvad siger disse bibeltekster om, hvorfor hvile er så vigtig for os? 

Den Gud, som skabte os, vidste, at vi havde brug for fysisk hvile. 
Han oprettede tidscyklusser med nat og sabbat for at give os en mu-
lighed for fysisk hvile. Når vi anerkender, at Jesus er herre over vores 
liv, betyder det også, at vi tager vores ansvar om at hvile alvorligt. 
Sabbatsbuddet er trods alt ikke kun et forslag, det er en befaling!

Hvordan er dit eget travle liv? Hvad kan vi gøre for bedre at opleve 
både den fysiske og åndelige hvile, som Gud ønsker, at vi skal have?
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 Jer 45,1-5

 Jer 45,4-5

 

Til eftertanke

28. JUNI 2021

Total udmattelse

Søvnmangel og udmattelse på grund af fysisk overanstrengelse er et 
alvorligt problem. Men det er et endnu større problem, når vi føler, 
at vi følelsesmæssigt er helt udkørt. Og når mangel på søvn lægges 
til vores emotionelle prøvelser, kan vi blive dybt modløse.
Baruk, Jeremias’ sekretær, må ofte have følt det sådan i de sidste 
turbulente år i Jerusalem lige inden det kaos, den lidelse og ødelæg-
gelse, som fulgte efter babyloniernes ødelæggelse af byen.

Skriv en kort diagnose af Baruks emotionelle sundhed.

Kan du forestille dig, hvordan det ville være, hvis Gud sendte et spe-
cialfremstillet budskab til dig personligt? Baruk fik et budskab direkte 
fra Guds tronsal (Jer 45,2). Vi får at vide, at dette skete ”i Josijas søn 
kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår,“ dvs. ca. år 605 eller 604 
f.Kr. Jer 45,3 er et godt sammendrag af, hvordan folk har det, når de 
er helt udmattede.

Ud fra, hvad vi fra Bibelen ved om denne periode, er det tydeligt, 
at Baruks klage ikke var overfladisk jammer. Han havde god grund 
til at føle sig modløs og følelsesmæssigt udmattet. Der skete meget 
ondt, og der skulle komme mere.

Hvordan reagerer Gud på Baruks smerte?

Guds reaktion på Baruks smerte minder os om den kendsgerning, at 
Guds smerte eksponentielt må have været langt større end Baruks. 
Han havde opbygget Jerusalem. Nu stod han overfor at jævne den 
med jorden. Han havde plantet Israel som en vingård (Es 5,1-7). Nu 
skulle han rykke den op med rode og føre folket i landflygtighed. 
Det var ikke, hvad Gud havde ønsket for sit folk, men det var, hvor 
det var endt på grund af deres oprør imod ham.

Men der var lys for enden af tunnelen for Baruk. Gud ville bevare 
hans liv midt i ødelæggelse, landflygtighed og nederlag.

Læs Guds ord til Baruk igen. Hvilket generelt budskab finder vi, 
som også er til os? Hvad siger det om, at Gud er med os, uanset 
hvilken situation vi befinder os i?
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 5 Mos 31,16 
2 Sam 7,12

Til eftertanke

29. JUNI 2021

Hvile defineret i Det Gamle Testamente

Selv om Gud skabte os til at være aktive, har vi brug for, at vores ak-
tivitet afbrydes af hvile. Beskrivelsen af Guds hvile på den nyskabte 
syvende dag i 1 Mos 2,2-3 bruger udsagnsordet shabbat, ”at ophøre 
med arbejde, at hvile, at holde fri“. Det er udsagnsformen af navneor-
det ”sabbat“. Det samme udsagnsord bruges i 2 Mos 5,5 i en kausativ 
form og oversættes med ”skaffe dem fri“ fra deres arbejde (gramma-
tisk kausativ: nogen får andre til at gøre noget). Den vrede farao be-
skylder Moses for at ville ”skaffe dem fri“ fra deres tvangsarbejde. 

Henvisningen i det fjerde bud til Guds hvile på den syvende dag 
udtrykkes på hebraisk med udsagnsformen af ordet nuakh (2 Mos 
20,11; 5 Mos 5,14). Udsagnsordet oversættes med ”hvile“ i Job 3,13 
eller i mere overført betydning i 4 Mos 10,36, hvor det siges om 
pagtens ark, at den ”standsede“. 2 Kong 2,15 siger, at ”Elias’ ånd 
er kommet over Elisa“, altså, at den nu hviler over Elisa. Det er det 
samme hebraiske ord, der bruges på forskellige måder.

Et andet vigtigt udsagnsord er shaqat, at hvile, at være stille, at 
give befrielse. Det bruges i Jos 11,23, hvor det beskriver, at landet 
var ”fri for krig“ efter Josvas indledende erobring. Udtrykket bruges 
ofte i Josvas Bog og Dommerbogen til at betegne ”fred“.

Udsagnsordet raga’ bruges også til at betegne hvile. I advarslerne 
mod ulydighed i Femte Mosebog siger Gud til Israel, at de ikke vil 
finde hvile i landflygtighed (5 Mos 28,65). Det samme ord beskriver i 
kausativ form i Jer 50,34, hvordan Gud vil skaffe landet ro.

Hvilken form for hvile taler disse tekster om?

Begge tekster bruger idiomatiske udtryk (faste vendinger) fra ordet 
shakab, som bogstaveligt betyder ”at ligge ned, at sove“. I Guds pagt 
med David lover han den fremtidige Israels konge, at ”når dine dage 
er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af 
dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig“ (2 Sam 7,12).

Denne lange og ufuldstændige liste over forskellige hebraiske ud-
sagnsord, som betegner hvile, hjælper os til at forstå, at det teologi-
ske begreb ”hvile“ ikke er knyttet til kun et eller to bestemte ord. Vi 
hviler både individuelt og kollektivt. Hvile påvirker os fysisk, socialt 
og emotionelt og er ikke begrænset kun til sabbatten.

Døden er uden tvivl en fjende og vil en dag blive udryddet. Vi sørger 
over og savner vores afdøde kære. Hvorfor er det en trøst at vide, at 
de nu hviler, indtil Jesus kommer?

TIRSDAG
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 Mark 6,30-32

Til eftertanke

30. JUNI 2021

Hvile i Det Nye Testamente

Anapauō er et græsk udsagnsord for hvile, som ofte findes i Det Nye 
Testamente. Det betyder hvilke, slappe af, forfriske. Det bruges i en 
af Jesu mest kendte udtalelser om hvile i Matt 11,28: ”Kom til mig, 
alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer 
hvile.“ Det kan henvise til fysisk hvile (Matt 26,45). I sin sidste hilsen 
til korintherne udtrykker Paulus sin glæde over de venner, der er 
kommet og har ”beroliget“ ham (1 Kor 16,18).

Et andet udsagnsord, som beskriver hvile, er hēsychazō. Det be-
skriver disciplenes sabbatshvile, mens Jesus lå i graven (Luk 23,56). 
Men det bruges også til at beskrive et stilfærdigt liv (1 Thess 4,11) og 
kan antyde, at man ikke har nogen indvendinger og derfor tier stille 
(ApG 11,18).

Når Hebr 4,4 beskriver Guds hvile på den syvende dag ved ska-
belsen, anvendes det græske udsagnsord katapauō, som betyder  
”få til at standse, bringe i ro, hvile“. Dette er en genklang af brugen 
af ordet i Septuaginta, den græske oversættelse af Det Gamle Testa- 
mente. Det er fascinerende, at de fleste gange, dette græske ord 
forekommer i Det Nye Testamente, er i Hebræerbrevet kapitel 4.

Hvorfor sagde Jesus til sine disciple, at de skulle komme til et øde 
sted og hvile sig, når der var så mange missionsmuligheder? Se på 
den større sammenhæng hele kapitlet, når du tænker over dette.

Jesus udtalelse i Mark 6,31 er ikke dette bare en invitation. Det er 
udtrykt i imperativ, som er en ordre eller en befaling. Jesus er be-
kymret for sine disciple og deres fysiske og emotionelle vel. De var 
netop vendt tilbage, efter Jesus havde sendt dem ud to og to (Mark 
6,7). Mark 6,30 beskriver deres glade tilbagekomst. De ønskede at 
dele deres sejre og nederlag med Jesus. Alligevel standser Jesus dem 
ved først at kalde dem til at hvile. Markus indskyder en forklarende 
note: ”For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde 
tid til at spise“ (Mark 6,31). Det var en stor udfordring også for 
disciplene at blive overvældet og have alt for travlt i Guds gerning. 
Jesus minder os om, at vi må tage vare på vores sundhed og følelses-
mæssige velfærd ved at indbefatte hviletid i vores skema.

Hvordan kan du hjælpe og aflaste din lokale menighedspræst eller 
leder eller andre, som du kender, som måske har en tendens til at 
slide sig op i Herrens gerning? Hvad kan du gøre for at udtrykke 
din taknemlighed og hjælpe denne person til at finde hvile?

ONSDAG
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 1 Mos 4,1-12

 1 Mos 4,13-17

Til eftertanke

1. JULI 2021

En fredløs flygtning

Hvad gjorde Kain til ”en fredløs og flygtning“ på jorden?

Bibelteksten siger ikke direkte, hvorfor Gud tog imod Abels offer-
gave, men ikke Kains (1 Mos 4,4-5). Men vi ved hvorfor. ”Kain kom 
frem for Gud med vrede og vantro i hjertet. Han troede ikke på det 
lovede offer og på nødvendigheden af ofringerne. Hans offergave 
udtrykte ingen anger over synd. Han følte, som mange gør det nu, at 
det ville være et tegn på svaghed at følge den plan, som Gud havde 
givet, og lade troen på sin frelse afhænge fuldt og helt af den lovede 
frelsers soning. Han valgte at stole på sig selv. Han ville komme med 
sine egne fortjenester“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 37).

Da Gud sagde, at Kain skulle være en fredløs og flygtning på jor-
den, var det ikke, fordi Gud gjorde ham til det. Det skyldtes i stedet 
resultatet af hans syndige handlinger og ulydighed. Kain fandt ingen 
hvile i Herren og opdagede, at han ikke kunne finde det på nogen 
anden måde, i hvert fald ikke sand hvile.

Det hebraiske ord, som i 1 Mos 4,4 oversættes med ”tog imod“, 
kan også betyde ”så nærmere på, overvejede grundigt“. Guds fokus, 
når han ”ser nærmere på“, er ikke om offeret, men holdningen hos 
den, der bringer offeret. Guds afvisning af Kains offer af jordens 
afgrøde er ikke en fordømmende reaktion fra en uberegnelig Guds 
side. I stedet beskriver det en proces, hvor den ofrendes karakter, 
holdninger og motivation nøje betragtes og vejes. Det er et godt ek-
sempel på en undersøgende dom.

Beskriv Kains reaktion på Guds dom.

Når vi forsøger at flygte fra Guds nærvær, bliver vi hvileløse. Vi for-
søger at fylde længslen efter guddommelig nåde med ting, menne-
skelige relationer eller et alt for travlt liv. Kain begyndte at opbygge 
et dynasti og en by. Begge dele er store præstationer og tyder på 
beslutsomhed og energi, men hvis det er et gudløst dynasti og en 
oprørsk by, vil det ikke føre til noget.

Selv om vi kommer til at bære følgerne af vores synd, hvad vi jo 
ofte må, hvordan kan vi så lære at tage imod den tilgivelse for  
vores synder, som tilbydes os gennem Jesu død på korset?

TORSDAG
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2. JULI 2021

Til videre studium

”Efter de skriftkloges vurdering bestod virkelig fromhed i altid at 
være i energisk aktivitet. De var afhængige af en eller anden ydre 
præstation for at vise deres store fromhed. Således skilte de de-
res sjæle fra Gud og byggede sig op med selvtilstrækkelighed. De 
samme farer er der stadig. Når aktiviteten stiger, og det lykkes for 
mennesker at udrette noget for Gud, er der risiko for at komme til 
at stole for meget på menneskelige planer og metoder. Der bliver 
en tilbøjelighed til at bede mindre og til at have mindre tro. Ligesom 
disciplene er vi i fare for at tabe vor afhængighed af Gud af syne og 
søge frelse i vore gerninger. Vi må konstant have Jesus for øje og 
gøre os klart, at det er hans kraft, som gør arbejdet. Selv om vi skal 
arbejde alvorligt for de fortabtes frelse, skal vi også tage os tid til 
overvejelse og bøn og til at studere Guds ord. Kun det arbejde, der 
er udført med megen bøn og helliget ved Kristus, vil til slut vise sig at 
have virket til det gode“ (Ellen White, Jesu liv, s. 257-258).

1. Det store pres ved hele tiden at skulle have styr på alt og leve 
op til forventninger og idealer, som ikke er realistiske eller gud-
givne, kan gøre os syge, både emotionelt, fysisk og åndeligt. 
Hvordan kan din menighed blive et sted, der byder udmattede 
og trætte mennesker velkommen, og hvor de kan finde hvile?

2. Kan det tænkes, at vi har for travlt, også med at arbejde for 
Gud? Tænk over beretningen om Jesus og hans disciple i Mark 
6,30-31 og drøft i klassen, hvad den kan indebære for os.

3. I 1899 blev en hastighedsrekord brudt. En eller anden havde fak-
tisk kørt 63,15 km i timen i en bil og overlevet! I dag kører biler 
selvfølgelig meget hurtigere. Og processorerne i vores mobilte-
lefoner er meget hurtigere end de største computere for bare en 
generation siden. Flyrejser er hurtigere, end de plejede at være, 
og de bliver ved med at blive hurtigere. Pointen er, at næsten 
alt, vi foretager os i dag, sker hurtigere end i fortiden. Og hvad 
så? Vi føler os stadigvæk forjagede og uden nok hviletid. Hvad 
siger det om vores grundlæggende menneskelige natur, og hvor-
for Gud har gjort hvile så vigtig, at den er et af hans bud?

4. Tænk over, at sabbatshvilen blev indstiftet i Edens have, før syn-
den kom ind i verden. Hvorfor har man brug for hvile i en syndfri 
og fuldkommen verden?

Spørgsmål
til drøftelse

 

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 3. JULI 2021



1
”Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksem-
pler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er 
nået“ (1 Kor 10,11).

Igennem århundreder har mange mennesker rapporteret, at hunde 
og andre husdyr opfører sig besynderligt og uroligt lige før store 
jordskælv.

Videnskabsmænd har nu fastslået, at dyr er i stand til at opfatte de 
første seismiske bølger i et jordskælv, de såkaldte trykbølger, som 
kommer før de sekundære rystelser. Det forklarer måske, hvorfor 
man har oplevet, at dyr har været forvirrede eller urolige, lige før jor-
den begynder at ryste. Nogle dyr, som fx elefanter, kan mærke lav-
frekvente lydbølger og vibrationer fra et kommende jordskælv, hvor 
mennesker slet intet opfatter.

Nogle få minutter inden et jordskælv med en størrelsesorden på 5,8 
ramte Washington D.C. området den 23. august 2011 begyndte 
nogle af dyrene i Smithsonian Institution’s National Zoo at opføre sig 
mærkeligt. Blandt dem var lemurerne, som begyndte at udstøde høje 
kaldelyde 15 minutter, inden jorden begyndte at ryste.

I denne uge skal vi se nogle eksempler på mærkelig hvileløs menne-
skelig opførsel. Den skyldtes ikke en kommende naturkatastrofe som 
et jordskælv, men snarere faldne menneskers grundlæggende synd, 
fordi de ikke hvilede i det, Kristus tilbyder alle, der kommer til ham i 
tro og lydighed.

· 4 Mos 11,1-33
· 4 Mos 12,1-13
· 4 Mos 13,27-33
· 4 Mos 14,1-23
· 1 Kor 10,1-11
· 4 Mos 14,39-45
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SØNDAG

 4 Mos 11,1-15

 

4 Mos 11,16-33

Til eftertanke

4. JULI 2021

Rastløse i ørkenen

Israel må have følt sig hvileløse og ulykkelige, da de forlod Sinaj på 
vej til Kana’an. Mere end et år var passeret, siden de forlod Egyp-
ten (4 Mos 1,1). De var parate til at gå ind i det lovede land. De var 
blevet talt og organiseret. De havde været vidne til ufattelige udtryk 
for guddommelig velvilje og tydelige tegn på Guds nærvær. Men det 
første sted, de kom til efter deres opbrud fra Sinaj, begyndte de at 
klage.

Hvad klagede israelitterne over?

Israelitterne savnede kødet, agurkerne, vandmelonerne, porrerne, 
løgene og hvidløgene, som de havde haft i Egypten. ”Bare vi kunne 
få kød at spise! Vi husker de fisk, vi frit kunne spise i Egypten, og 
agurkerne, vandmelonerne, porrerne, løgene og hvidløgene. Men 
vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manna!“ (4 Mos 
11,4-6). De har også lidt af selektivt hukommelsestab, når de hu-
skede maden, men glemte slaveriet og de frygtelige tilstande, de 
oplevede i Egypten (sml. med 2 Mos 1).

I over et år havde de spist af Guds manna. Alligevel følte de sig 
urolige og ønskede noget andet at spise. Selv Moses blev påvirket. 
Det er ikke let at forsøge at lede et folk, der er utålmodig. Men Mo-
ses ved, hvem han skal henvende sig til. ”Hvorfor handler du ondt 
mod din tjener? Hvorfor har jeg ikke fundet nåde for dine øjne? Du 
har jo besværet mig med hele dette folk!“ (4 Mos 11,11).

Hvordan reagerer Gud på klagerne?

Gud er ikke døv over for vores behov, når vi er rastløse. I Israels 
tilfælde gav han dem vagtler for at tilfredsstille deres længsel efter 
kød. Men det var i virkeligheden ikke kød, Israel ønskede. Når vi er 
ulykkelige, rastløse og vrede, er det, vi er vrede over, ofte kun gni-
sten, ikke selve årsagen til, at striden går i gang. Vi kæmper, fordi 
noget langt dybere er galt og påvirker vores underliggende relatio-
ner. Israel gjorde oprør mod Guds ledelse. Er der risiko for, at vi gør 
det samme?

Hvorfor er det altid lettere at huske fortiden som bedre, end den 
egentlig var?
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MANDAG

 
 4 Mos 12,1-3

 

 4 Mos 12,4-13

 

Til eftertanke

5. JULI 2021

De smitter

Hvad var Miriam og Aron ulykkelige over?

Tilsyneladende var Miriam og Aron utilfredse med Moses’ nubiske 
hustru. Sippora var udlænding, og hun kom fra Midjan (se 2 Mos 
3,1). Selv blandt Israels ”elite“ kom menneskenes syndige natur til 
syne, og det er aldrig smukt!

Den bibelske tekst viser tydeligt, at dette var et påskud. Det, de 
egentlig var utilfredse over, var profetiens gave. I det foregående 
kapitel havde Gud bedt Moses om at udvælge 70 af Israels ældste, 
som skulle hjælpe Moses med at bære hans administrative byrde (4 
Mos 11,16-17. 24-25). Aron og Miriam havde også haft store admini-
strative roller (2 Mos 4,13-15; Mika 6,4), men nu følte de sig truet på 
grund af den nye udvikling i ledelsen og sagde: ”Har Herren kun talt 
til Moses? Har han ikke også talt til os?“ (4 Mos 12,2).

Reagerer Gud på denne klage? Hvorfor tror du, at Gud gav et så 
tydeligt svar?

Guds svar kommer øjeblikkeligt og giver ingen plads til fortolkning. 
Den profetiske gave er ikke et våben, der skal bruges til at få mere 
magt. Moses var meget velegnet til at lede, for han havde lært, hvor 
totalt afhængig af Gud han var.

Når Miriam nævnes før Aron i vers 1, antyder det, at det kan have 
været hende, der tog initiativ til angrebet på Moses. På dette tids-
punkt gjorde Aron allerede tjeneste som Israels ypperstepræst. Hvis 
han var blevet ramt af spedalskhed, ville han ikke have været i stand 
til at gå ind i tabernaklet og udføre sin tjeneste på folkets vegne. 
Guds straf med midlertidig spedalskhed til Miriam viste meget tyde-
ligt hans utilfredshed med dem begge og var med til at fremkalde 
den holdningsændring, som denne familie havde brug for. Arons bøn 
for hende viser, at han også havde kritiseret Moses (4 Mos 12,11). 
Men nu er hans holdning ændret, og i stedet for at komme med 
rastløs kritik går han nu i forbøn for sin søster, ligesom Moses også 
beder for hende (4 Mos 12,11-13). Det er en sådan uselvisk holdning, 
Gud ønsker at se hos sit folk. Han hører, og han helbreder Miriam.

Det er altid let at kritisere kirkens ledelse på alle niveauer. Men 
tænk over, hvor meget bedre det ville være både for menigheden 
og vores eget åndelige liv, hvis vi i stedet for at kritisere gik i for-
bøn for vores ledere, også når vi er uenige med dem.
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4 Mos 13,27-33

 4 Mos 14,1-10

6. JULI 2021

Rastløshed fører til oprør

Historien begynder meget positivt. Israelitterne var endelig nået til Ka-
na’ans grænse, og 12 spioner var blevet sendt af sted for at udforske 
landet. Deres rapport er bemærkelsesværdig.

Læs spionernes rapport. Hvornår bliver israelitternes håb knust?

På trods af Kalebs indgriben overdøver tvivlernes og skeptikernes 
stemmer hans råd. Israel går ikke i gang med at indtage det, Gud 
havde lovet dem. Med uro i hjertet vælger de tårer og klage frem for 
fremrykning og sejrsråb.

Når vi har uro i hjertet, har vi svært ved at gå frem i tro. Men 
uro påvirker ikke kun vores følelser. Videnskaben fortæller os, at en 
direkte linje fører fra årsag til virkning, med for lidt hvile eller søvn-
mangel og dårlige valg, som kan føre til overvægt, afhængighed og 
endnu mere uro og utilfredshed.

Hvad var det næste, der skete?

Det udvikler sig fra værre til værst. Kalebs desperate bøn: ”Gør ikke 
oprør mod Herren!“ (4 Mos 14,9) ignoreres, og hele forsamlingen gør 
sig klar til at stene deres ledere. Rastløshed fører til oprør, og oprør 
fører i sidste ende til død.

”De troløse spejdere fordømte på det kraftigste Kaleb og Josva, 
og der blev råbt, at de skulle stenes. Den rasende menneskemængde 
tog sten op for at dræbe de trofaste mænd. De stormede allerede 
hen imod dem med rasende hyl, men pludselig faldt stenene ud 
af hænderne på dem. Der blev dødsstille, og de rystede af skræk. 
Gud havde grebet ind for at krydse deres mordplan. Hans herlighed 
belyste tabernaklet som et flammeskær. Hele folket så tegnet fra 
Herren. De stod over for en, der var mægtigere end dem selv, og 
ingen af dem vovede længere at gøre modstand. De spejdere, der 
havde aflagt den dårlige rapport, blev grebet af rædsel og gik med 
tilbageholdt åndedræt tilbage til deres telte“ (Ellen White, Patriarker 
og Profeter, s. 197).

Læg mærke til det tidspunkt, hvor Herrens herlighed viser sig 
offentligt. Når vi læser beretningen i Fjerde Mosebog 14, virker det, 
som om hele scenen er fastfrosset, og vi bliver vidner til en samtale 
mellem Gud og Moses. Gud ved, at selv om stenene var tiltænkt 
Moses, Kaleb og Josva, er oprøret i sidste ende rettet mod Gud selv.

TIRSDAG
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 4 Mos 14,11-12

 4 Mos 14,13-19

Til eftertanke

7. JULI 2021

En person, der går i forbøn

Hvilket tilbud giver Gud til Moses midt under oprøret?

Gud tilbyder at tilintetgøre israelitterne og skabe et helt nyt folk med 
Moses som deres stamfar.

Hvordan reagerer Moses på oprøret ikke kun mod ham, men mod 
Gud?

Her ser vi en ægte Guds mand. Moses’ svar, som er indefrosset i tid, 
viser frem til den mellemmand, som over 1400 år senere bad for sine 
disciple i deres vanskeligheder (Joh 17). Mange teologer og bibelfor-
skere har i Moses’ handling set et eksempel på, hvad Kristus gør for 
os. Der er ingen tvivl om deres skyld eller om vores skyld. Alligevel 
bønfalder Moses og siger: ”Tilgiv dog i din store troskab dette folk 
dets skyld“ (4 Mos 14,19). Og ligesom Herren gjorde dengang, fordi 
Moses gik i forbøn for dem, sådan gør han for os på grund af Jesus, 
på grund af hans død og opstandelse og forbøn for os.

Moses beder: ”Tilgiv dog i din store troskab dette folk dets skyld, 
sådan som du har båret over med dette folk lige fra Egypten til nu!“ 
(4 Mos 14,19). Nåde vinder over oprør og uro i vores allerinderste. 
Tilgivelse tilbyder en ny begyndelse.

Men der er omkostninger. Nåden kan aldrig være billig. Selv om 
folket er blevet tilgivet, er de nødt til at bære følgerne af deres oprør, 
og denne generation skulle aldrig komme ind i det lovede land (4 
Mos 14,20-23).

Det er rigtigt, at Gud vil sørge for dem i endnu 38 år i ørkenen. 
Han vil give dem mad. Han vil tale til dem fra helligdommen. Han vil 
være ved deres side i ørkenen. Men så vil de dø, og en ny generation 
skal tage imod udfordringen og finde fred i det lovede land.
Det lyder som en straf, men det er i virkeligheden nåde. Hvordan 
skulle denne generation blive i stand til at indtage Kana’ans mægtige 
bystater, når de endnu ikke havde lært at stole på Gud? Hvordan 
kunne de være et lys for folkene, når de selv famlede omkring i mør-
ket?

Hvilke vanskelige lektier har du lært om følgerne af tilgivet synd?

ONSDAG
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 1 Kor 10,1-11

4 Mos 14,39-45

Til eftertanke

8. JULI 2021

Tro versus formastelse

Hvilke ligheder er der i denne situation under Israels ørkenvandring 
og Guds folks udfordring lige før Jesu genkomst?

Ned igennem historien er Guds folk flakket om i ørkenen, mens de 
ledte efter det lovede land. Denne ørken har mange ansigter. Lige nu 
ligner den et endeløst medieangreb, en konstant lyd fra indkomne 
beskeder, et dybt brøl fra uendelig underholdning. Den forsøger at 
sælge pornografi som kærlighed og materialisme som løsningen på 
alle vores problemer. Hvis bare vi var lidt sundere, lidt yngre, lidt ri-
gere, lidt mere sexede, ville det løse alle vores problemer.

Ligesom israelitterne er vi rastløse i vores søgen efter fred, og vi 
leder tit de helt forkerte steder.

Hvordan reagerede israelitterne på Guds dom?

Israels reaktion på den guddommelige dom er typisk. ”Vi har syn-
det,“ sagde de. ”Men nu vil vi drage op til det sted, Herren talte 
om“ (4 Mos 14,40).

Halvhjertet overgivelse er som en dårligt givet vaccine: den virker 
ikke. I dag anbefaler læger en vaccine mod Hepatitis B inden for 24 
timer efter fødslen. Det er en god begyndelse. Men efter det første 
stik er der slet ingen beskyttelse mod Hepatitis B, hvis det ikke op-
følges med to eller tre mere, der gives på de rigtige tidspunkter og i 
den rigtige mængde.

Israels oprørske kovending, som beskrives i de sidste vers i 4 Mos 
14, resulterede i død og skuffelse, fordi folket nægtede at følge Guds 
nye retningslinjer og stædigt gik til angreb på Kana’an uden pagtens 
ark eller Moses’ ledelse.

Formastelse koster dyrt. Formastelse fører til død. Meget ofte er 
drivkraften i formastelse frygt. Fordi vi er bange, tager vi beslutnin-
ger, som vi senere fortryder.

Tænk over en situation, hvor du handlede i tro, og en anden, hvor 
du handlede i formastelse. Hvori består den afgørende forskel?

TORSDAG
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9. JULI 2021

Til videre studium

”Nu så det ud til, at de oprigtigt angrede deres syndige opførsel, 
men de sørgede mere over følgerne af deres ondskab end over deres 
utaknemmelighed og ulydighed. Da de blev klar over, at Herren ikke 
ville ændre sin beslutning, blev de igen stædige og sagde, at de ikke 
ville vende tilbage til ørkenen. Da Herren befalede dem at marchere 
bort fra deres fjenders land, stillede han deres tilsyneladende villig-
hed til at underkaste sig på prøve, og det blev bevist, at den ikke var 
ægte. De var klar over, at de have begået en stor synd ved at lade 
deres heftige følelser løbe af med dem og ved at prøve på at dræbe 
de spejdere, som havde opfordret dem til at adlyde Gud, men de 
blev grebet af rædsel, da de indså, at de havde begået en frygtelig 
fejltagelse, hvis følger ville blive skæbnesvangre for dem. Deres 
hjerte var ikke blevet forandret, og når der bød sig en anledning, 
ville de bære sig ad på akkurat samme måde. Det skete, da Moses 
på Guds befaling bød dem at drage tilbage til ørkenen“ (Ellen White, 
Patriarker og profeter, s. 197).

”Men tro er på ingen måde forbundet med tvivl. Kun den, som har 
den rette tro, er sikret mod at tvivle. For tvivl er Satans modstykke til 
tro. Troen holder fast ved Guds løfter og bærer frugt i lydighed. Tviv-
len gør også krav på løfterne, men anvender dem på samme måde, 
som Satan gjorde: som undskyldning for overtrædelse. Troen kunne 
have fået vore første forældre til at stole på Guds kærlighed og at 
adlyde hans befalinger. Tvivlen fik dem til at overtræde hans lov, fordi 
de troede, at hans store kærlighed ville redde dem fra konsekvensen 
af deres synd. Det er ikke tro at kræve Himmelens gunst uden at rette 
sig efter betingelserne for at få barmhjertighed. Ægte tro bygger på 
Skriftens løfter og forholdsregler“ (Ellen White, Jesu liv, s. 80).

1. Drøft forskellen mellem tro og formastelse. Hvorfor kunne ero-
bringen af Kana’an først ses som en troshandling, men senere, 
da israelitterne angreb, som formastelse? På hvilken måde spil-
ler motiv og omstændigheder en stor rolle i forskellen mellem 
tro og formastelse?

2. Tænk over, at selv om vi får tilgivelse for vores synder, må vi 
leve med de følger, de har for os selv og vores nærmeste. Hvad 
skal der til, for at vi i en sådan situation kan finde hvile?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 10. JULI 2021



1
”For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der  
uorden og alt muligt ondt“ (Jak 3,16).

Aspetræer er meget smukke og kan blive op til 30 meter høje. De tri-
ves i koldt klima med kølige somre. Træets ved bruges til møbler og 
også til at lave tændstikker og papir. Hjorte og andre dyr spiser ofte 
de unge aspetræer i hårde vintre, da deres bark indeholder mange 
næringsstoffer. Aspetræer har brug for meget sol, og de vokser hele 
tiden, også om vinteren. Dette gør dem til et vigtigt vinterfoder for 
forskellige dyr.

Men aspetræer er mest kendt for, at de har et af de største rod-
systemer i planteverdenen. Rødderne breder sig ved underjordiske 
rodskud og danner kolonier, der hurtigt kan komme til at dække et 
stort område. Individuelle aspetræer kan blive op til 150 år gamle, 
men det store underjordiske rodnet kan leve i mange tusinde år.

I denne uges studium ønsker vi at opdage nogle af de rødder, der får 
os til at blive rastløse. Der er meget, som kan forhindre os i at finde 
sand hvile i Jesus. Noget af det er indlysende og kræver ikke stor op-
mærksomhed. Andet er mindre indlysende for os og er lidt ligesom 
aspetræernes store, usynlige, underjordiske rodsystem. Vi er ikke 
altid klar over, hvilke af vores holdninger og handlinger, som adskiller 
os fra vores frelser.

· Matt 10,34-39
· Luk 12,13-21
· Fil 2,5-8
· Luk 22,14-30
· Matt 23,1-13
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SØNDAG

 Matt 10,34-39

 

Til eftertanke

11. JULI 2021

Jesus skaber splid

Meget få mennesker bryder sig om konflikter. Vi elsker harmoni og 
fred. Der afholdes til og med seminarer i vores kirker og institutioner, 
hvor der undervises i fredsstiftelse og konfliktløsning.

Hvad mente Jesus, da han sagde, at han ikke var kommet for at 
bringe fred på jorden, men sværd? Hvad betyder det? Er Jesus ikke 
Fredsfyrsten (Es 9,5)?

Jesu udtalelse i Matt 10,34-39 er chokerende, fordi det går imod 
det, vi umiddelbart forventer. Frelseren kom som en hjælpeløs baby, 
ikke som en mægtig konge omgivet af livvagter. Han forkyndte kær-
lighed både til næsten og fjenden og siger nu til sine efterfølgere, 
at han bringer strid og splid. Hans disciple og hans tilhørerskare må 
have undret sig, ligesom vi måske gør det i dag. Hvad mener han?

Matt 10,35-39 handler i virkeligheden om troskab og loyalitet. 
Jesus citerer fra Mika 7,6 og udfordrer sine tilhørere til at foretage 
valg, der har evighedsværdi. En søn skal elske og ære sine forældre. 
Det var et af lovens krav, som Moses havde modtaget på Sinaj. Det 
var en del at Guds foreskrevne måde at leve på. Men hvis den kær-
lighed forhindrede lytterens overgivelse til Jesus, krævedes der en 
vanskelig beslutning. En far og en mor bør elske og have omsorg for 
sine børn. Men hvis den kærlighed overgår forældrenes kærlighed 
til Jesus, kræves der en vanskelig beslutning. Jesus minder os i dette 
afsnit om at sætte det vigtigste først.

Jesus udtrykker dette valg ved at formulere tre sætninger, som 
hver især bruger ordet ”værd“. Værd bygger ikke på en høj etisk stan-
dard eller på at sejre over synd. Værd bygger på ens forhold til Jesus. 
Vi er ”værd“ eller har værdi, når vi vælger ham frem for alt andet, 
mor, far og børn indbefattet. Vi vælger korsets lidelse og følger Jesus.

”Jeg har intet højere ønske end at se vores unge fyldt med den 
sande religions ånd. Den vil lede dem til at tage korset op og følge 
Jesus. Gå fremad, I unge Jesu disciple, styret af principper, iklædt 
renhedens og retfærdighedens kappe. Jeres frelser vil lede jer til den 
stilling, der bedst passer til jeres talenter, og hvor I kan være til størst 
nytte“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 87).

Nogle gange tvinges vi til at bære et kors, som vi ikke selv har 
valgt, og nogle gange bærer vi et kors frivilligt. Hvori ligger nøglen 
til trofast at bære dette kors, uanset hvad det er?



26

MANDAG

 

 

 Luk 12,13-21

 Fil 2,5-8

 

Til eftertanke

12. JULI 2021

Selviskhed

Sammenlignet med aspetræernes rodsystem er selviskhed en del af 
det store, underjordiske system, som kaldes synd og forhindrer os 
i at finde sand hvile i Jesus. Af alle udtryk for synd i vores liv synes 
selviskhed at være den, der er lettest at påvise. For de fleste af os er 
selviskhed lige så naturligt som at trække vejret.

Beskriv det problem, som understreges i Jesu lignelse. Er det  
selvisk at lægge planer for fremtiden? Udtrykker det ligegyldig- 
hed over for Guds rige? Hvis ikke, eller i det mindste hvis ikke  
nødvendigvis, hvad er det så, Jesus advarer imod?

Denne lignelse findes kun i Lukasevangeliet og bliver fortalt som svar 
på et anonymt spørgsmål fra en person i skaren. Jesus blev stillet et 
spørgsmål med hensyn til arv, men han nægter at påtage sig rol-
len som mægler mellem brødre. I stedet vælger han at pege på det 
større og underliggende problem, nemlig selviskhed. Han går dybere 
for at pege på det rodnet, der ligger under alle vores individuelle 
handlinger.

Tænk over, hvordan selviskhed kommer til udtryk i dit eget liv? 
Hvordan påvirker selviskhed dit forhold til Gud, til din ægtefælle 
og familie, til menigheden, til dine venner og kollegaer? Hvilken 
nøgle finder vi i teksten?

Ved kun at fokusere på sine egne behov og ambitioner glemte den 
rige mand i Jesu lignelse at regne med den usynlige himmelske vir-
kelighed. Større, bedre og mere er ikke grundlæggende principper i 
Guds rige. Paulus giver os et glimt af, hvad der motiverede Jesus, da 
han besluttede sig for at blive vores stedfortræder.

Fil 2,5-8 er idealbeskrivelsen af uselviskhed, ydmyghed og kær-
lighed. Hvis kærlighed til Gud og andre mennesker ikke styrer vores 
valg og det, vi prioriterer, vil vi blive ved med at bygge flere lader for 
os selv her og samle færre skatte i himlen (Matt 6,20).

Hvorfor er det så let at blive grebet af ønsket om rigdom og materi-
elle goder? Vi har alle brug for en vis portion penge for at overleve, 
men hvorfor virker det, som om vi altid ønsker mere, uanset hvor 
meget vi har?
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 Luk 22,14-30

Til eftertanke

13. JULI 2021

Ambitioner

Det er altid en kilde til opmuntring og inspiration at studere den sidste 
uge af Jesu gerning inden korsfæstelsen. Det viser samtidig, hvordan 
rastløshed og ambitioner kan få mennesker til at handle uklogt.

Tænk over Jesu følelser, da han under det højtidelige måltid hørte 
sine disciple skændes om, hvem af dem der var den største (Luk 
22,24). Hvorfor blev disciplenes opmærksomhed vendt fra alvoren 
ved denne betydningsfulde begivenhed til i stedet at fokusere på 
menneskelig storhed?

Vi diskuterer ikke så tit, hvem der er den største i menigheden, fami-
lien eller på arbejdspladsen. Men ligger spørgsmålet i vores tanker?

Det var ikke første gang, at dette blev diskuteret blandt Jesu 
disciple. Matt 18,1 beskriver, hvordan de forsøger at stille spørgs-
målet på en mere abstrakt måde ved at sige: ”Hvem er den største i 
Himmeriget?“ Jesus svarer med en lignelse. Efter at have kaldt et lille 
barn hen til sig stiller han det midt iblandt dem. Alle gør store øjne. 
Mange løfter øjenbrynene. Jesu handling kræver en forklaring, og 
i Matt 18,3 giver Mesteren den: ”Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke 
vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.“

Omvendelse er grundlæggende for at finde hvile i Jesus. Vi ind-
ser, at vi har brug for hjælp udefra. Det går det op for os, at vi ikke 
kan stole på os selv, men på Jesus. Vi oplever en forvandling af vores 
værdinormer og ambitioner. Jesus siger til sine disciple: Stol på mig 
og hav tillid til mig som dette lille barn. Ægte storhed er at opgive 
dine rettigheder og gøre Guds riges værdier til dine egne.

Desværre ser det ikke ud til, at disciplene havde lært denne lektie, 
da Jesus spiste den sidste nadver sammen med dem. Deres skæn-
derier og indbyrdes kampe ødelagde et øjeblik med fuldkomment 
fællesskab, som de aldrig ville få igen.

Hvordan kunne dette ske for disciplene, efter de havde været 
sammen med Jesus i flere år? Hvilket trist eksempel på, hvor ødelagt 
et menneskes hjerte er! Men i en mere positiv retning, tænk over,  
at Gud altid er nær med sin nåde, som gjorde, at Jesus ikke opgav  
disciplene, på trods af deres ynkelige, indbyrdes diskussion og forhold.

Ved at fokusere på Jesus som korsfæstet, kan vi finde stor hjælp til 
ikke at falde for ønsket om selvophøjelse, som vi ligesom alle syn-
dige mennesker har så let ved at give efter for.

TIRSDAG
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 Matt 23,1-13

Til eftertanke

14. JULI 2021

Hykleri

En hykler er en, der lader, som om han/hun er noget andet, end de 
i virkeligheden er. Ordet bruges syv gange i Matt 23 i en samtale, 
hvor Jesus offentligt irettesætter de skriftkloge og farisæerne (v. 
13.14.15.23.25.27.29). Evangelierne beskriver, hvordan Jesus tilbyder 
nåde og tilgivelse til ægteskabsbrydere, toldere, prostituerede og 
til og med mordere, men han har meget lidt til overs for hyklere. Se 
flere eksempæer i Matt 6,2.5.16; Matt 7,5; Matt 15,7-9; Matt 22,18,

Lav en liste over fire væsentlige karaktertræk hos en hykler, som 
Jesus omtaler.

Jesus forbinder fire egenskaber med de skriftkloge og farisæerne. I 
jødedommen i det første århundrede e.Kr. repræsenterede farisæ-
erne den konservative religiøse højrefløj. De var interesseret i den 
skrevne og den mundtligt overleverede lov og lagde stor vægt på 
rituel renhed. På den modsatte side stod saddukæerne, en gruppe af 
for det meste rige ledere, som ofte blev sammenkædet med præste-
skabets elite. De var i høj grad helleniserede, dvs. de talte græsk og 
følte sig hjemme i græsk filosofi, og de troede ikke på en dom eller et 
liv efter døden. Vi ville betegne dem som liberale. Begge disse grup-
per var skyldige i hykleri.

Ifølge Jesus er vi hyklere, hvis vi ikke gør, hvad vi siger, når vi gør 
tilværelsen vanskelig for andre uden selv at følge de samme normer, 
og når vi kræver ære og anerkendelse, som kun tilkommer vores 
himmelske far.

Uanset hvor skarp og direkte Jesu ord var til dem, han omtalte 
som hyklere, behandlede han dem med kærlighed og omsorg.

”En guddommelig medlidenhed viste sig i Guds Søns ansigtsudtryk, 
da han kastede et langt blik på templet og derefter på sine tilhørere. 
Med en stemme, der var påvirket af smerte og bitre tårer, udbrød 
han: ‘Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener 
dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, 
som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke’“ 
(Ellen White, Jesu liv, s. 449).

Hvorfor er det ikke kun religiøse ledere, der kan være den slags 
hyklere, som Jesus så tydeligt fordømmer? Hvordan kan vi lære at 
opdage hykleri i os selv, hvis det er der, og hvordan kan vi komme 
af med det?

ONSDAG
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 Joh 14,1-6

 Jer 3,22

Til eftertanke

15. JULI 2021

At fjerne uro med roden

Hvad kan vi gøre midt i vores egen uro, så vores hjerte ikke  
må forfærdes? Hvad er nøglen til at slippe af med selviskhed,  
ambitioner og hykleri, og virkelig finde hvile?

At sejre over hvileløshed begynder altid med Jesus. Han er vejen, 
sandheden og livet. Han kender den rette vej, når vi stærkt præget 
af medierne går omkring uden mål i vores egen verdens ørken. Som 
den guddommelige lovgiver er han selv sandheden personificeret, og 
hans ånd vil lede os i hele sandheden (Joh 16,13). Når vi er kede af 
det, trætte, udmattede, syge eller modløse, er han livet – ikke kun et 
hvilket som helst liv, men liv i overflod (Joh 10,10). Dette liv indbe-
fatter vores evige hjem, men også et liv af en helt anden kvalitet her 
og nu. Skaberen er villig og i stand til at give i overflod også i dag.
”Jeres hjerte må ikke forfærdes“ er en indbydelse til at leve i forvent-
ning. Når vi føler os langt nede, er han i stand til at løfte os op på et 
højere plan. Når vi kæmper med mørke og synd, er han ikke alene 
den, som begyndte den gode gerning i os: han vil også fuldføre den 
(Fil 1,6).

Uanset, hvor slemt det kan komme til at gå – og det kan være 
slemt! – se da på de løfter, vi har fået i Jesus. Han er ved at gøre en 
plads rede for os, en plads, hvor vores smerte, hvileløshed og lidelse 
for altid er forsvundet. Det er det håb, vi har fået i Jesus Kristus, og 
det tilbydes os alle, uanset hvem vi er, uanset hvilken baggrund vi 
har, uanset hvor frygtelige vores liv har været eller er nu.

Nøglen er, at vi i vores svaghed, smerte, fortvivlelse og generelle 
syndighed kommer til Gud i forvisningen om, at han alligevel tager 
imod os. Det er, hvad nåde handler om. Derfor må vi tro, at vi mod-
tager nåden, når vi i tro søger den.

Hvad beder Gud os om at gøre, og hvad vil han til gengæld gøre 
for os?

Jesus sagde: Så ”kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I 
skal være, hvor jeg er“ (Joh 14,3). Hvilke sider ved løftet om Jesu 
genkomst og opstandelsen fra de døde taler særlig stærkt til dig?

TORSDAG
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16. JULI 2021

Til videre studium

”Den, der er optaget af sig selv, kan ikke vokse og bære frugt. Hvis 
du har taget imod Kristus som din personlige frelser, må du glemme 
dig selv og prøve at hjælpe andre. Tal om Kristi kærlighed og fortæl 
andre om, hvor god han er. Udfør enhver gerning, som du bliver 
stillet over for. Hav en byrde for andre mennesker i dit hjerte, og gør 
alt, hvad der står i din magt, for at søge at frelse sjæle. Eftersom du 
tager imod Kristi Ånd, – den ånd, der viser sig i uegennyttig kær-
lighed og tjeneste for andre – vil du vokse og bære frugt. Åndens 
frugter vil modnes i dit liv. Din tro vil vokse, din overbevisning blive 
dybere og din kærlighed fuldkommen. Kristi billede vil genspejles 
mere og mere i dig i alt, hvad der er rent, ædelt og smukt“ (Ellen 
White, Lys over hverdagen, 1. bd., s. 54).

I forbindelse med en strid mellem nogle menighedsmedlemmer 
kommenterede Ellen White engang, at ”samtalen mellem de invol-
verede parter er nu blevet trukket ud i mange timer, og ikke alene 
er tid blevet spildt, men Guds tjenere er blevet tvunget til at lytte til 
dem, når begge sider i sagen er upåvirket af Guds nåde. Hvis stolt-
hed og selviskhed blev sat til side, ville fem minutter være nok til at 
fjerne de fleste problemer“ (Ellen White, Early Writings, s. 119).

1. Tal sammen i klassen om, hvordan man rent praktisk kan sejre 
over selviskhed. Hvordan kan disse forslag blive til virkelighed?

2. Ambitioner er ikke i sig selv dårlige. Hvordan kan vi forvente og 
forestille os store ting fra Gud uden at blive opslugt af selviske 
ambitioner?

3. De fleste af os viser ikke ambitioner, hykleri, selviskhed eller 
misundelse udadtil. Vi er gode til at vise en venlig facade. Men 
ligesom det enorme rodnet hos aspetræet lurer disse negative 
egenskaber lige under overfladen. Hvordan viser Åndens karak-
terforvandling sig? Hvordan kan vi sejre over roden til hvileløs-
hed og uro og finde sand hvile i Jesus?

4. Tænk igen over spørgsmålet i torsdagsafsnittet om betydningen 
af Jesu genkomst. Er der noget håb uden løftet om, at Jesus 
kommer igen? Hvad ville Jesu første komme betyde, hvis han 
ikke kommer igen? Og hvad ville der ske med alle de døde, som 
sover indtil Jesu genkomst, hvis han ikke kommer igen?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!“  
(Sl 51,12).

Mange mennesker virker desperate efter at finde en smule fred og 
ro. De er også villige til at betale for det. I mange storbyer er der 
internet-frie rum, som kan lejes på timebasis. Reglerne er strenge: 
ingen støj, ingen besøgende. Mennesker er villige til at betale for 
at kunne sidde i fred og kun tænke eller tage sig en lur. I mange 
lufthavne kan man leje sovekabiner. Støjreducerende høretelefoner 
er også meget populære. Der findes til og med lærredshætter, eller 
sammenklappelige private værn, som man kan trække ned over ho-
vedet og kroppen for at få en kort pause på arbejdspladsen.

Sand hvile koster også noget. Selv om spindoktorerne inden for  
selvhjælpsmedierne ønsker at få os til at tro, at vi kan bestemme 
vores egen skæbne, og at hvile blot er et spørgsmål om valg og plan-
lægning, indser vi, når vi skal være helt ærlige, at vi ikke er i stand 
til selv at skabe sand hvile for vores hjerte. Augustin, en af kirke-
fædrene i det fjerde århundrede, skrev kortfattet i sin berømte bog 
Bekendelser, da han tænkte over Guds nåde: ”Du har skabt os til dig 
selv, og vores hjerter er hvileløse, indtil de finder hvile i dig.“

I denne uge skal vi kort betragte Davids liv. Han omtales som man-
den efter Guds hjerte, og vi skal se, hvordan han opdagede, hvad 
Guds sande hvile koster.

· 2 Sam 11,1-27
· 2 Sam 12,1-23
· 1 Mos 3,1-8
· 1 Joh 1,9
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SØNDAG

 2 Sam 11,1-5

 

 2 Sam 11,6-27

Til eftertanke

18. JULI 2021

Træt og udslidt

En mild forårsaften gik kong David hvileløst omkring på taget af sit 
palads. Han skulle have været sammen med sin hær på den anden 
side af Jordanfloden. Han skulle have ført Guds folk til sejr over am-
monitterne og skaffet endelig fred til sit rige.

Fordi han ikke befandt sig der, hvor han burde have været, åbnede 
døren for fristelser sig for David. Læs beretningen. Hvad skete, og 
hvilken stor synd begik David?

David så en ”meget smuk“ kvinde, som var ved at tage bad. Hans 
syndige impulser overmandede ham den aften, og han lå med Bat-
seba, som var gift med en af hans loyale hærførere. Som alle konger 
på den tid havde David absolut magt. Som konge behøvede han ikke 
at følge de regler, der styrede alle andre. Men den smertefulde be-
retning om Davids familie efter dette skelsættende øjeblik, minder os 
om det faktum, at selv som konge stod han ikke over Guds lov.

Loven er en beskyttelse, et værn, og da selv kongen bevægede 
sig uden for den, fik det frygtelige konsekvenser. Lige så snart David 
var trådt uden for Guds lovs grænser, begyndte han på alle områder 
at sit liv at mærke følgerne deraf. David troede, at hans lidenskabe-
lige sidespring ikke var blevet opdaget. Men nu var Batseba gravid, 
og hendes mand var langt væk.

Hvordan forsøgte David at dække over sin synd?

Selv Davids mest udspekulerede planer om at få Urias hjem til sin 
kone Batseba mislykkedes. Urias var en mand med et uplettet om-
dømme, og han svarede på Davids slet skjulte antydninger: ”Både 
arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter, og min herre 
Joab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. 
Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone?“  
(2 Sam 11,11). Til sidst tyr David i sin desperation til en arrangeret 
henrettelse for at dække over sin synd.

Det er svært at forestille sig, at David, som Gud havde givet så  
meget, kunne falde så dybt. Hvilken advarsel indeholder denne  
beretning for os alle, uanset hvem vi er?
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 2 Sam 12,13
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19. JULI 2021

En advarsel

Midt i et af de mørkeste øjeblikke i Davids liv er der gode nyheder: 
Gud sender sin profet. Natan og David kendte hinanden godt. Tid-
ligere havde Natan rådgivet kong David med hensyn til hans planer 
om at bygge et tempel (2 Sam 7). Men nu kommer profeten med en 
helt anden opgave for kongen.

Hvorfor tror du, at Natan vælger at fortælle en historie i stedet for 
med det samme at udpege Davids synd og skam?

Natan vidste, hvad han skulle sige, og han sagde det på en måde, 
som David ville forstå. Han fortalte en historie, som David, den tid-
ligere hyrde, kunne relatere til. Han kendte godt Davids stærke op-
fattelse af ret og ærlighed. Man kan sige, at Natan på en måde lagde 
en fælde for kongen, og David gik lige ind i den.

Da David uden at vide det udtalte sin egen dødsdom, sagde Na-
tan til ham: ”Du er manden!“ (2 Sam 12,7). Man kan råbe det ud, 
og man kan anklage og pege en finger lige op i den andens ansigt, 
eller man kan udtrykke bekymring og omsorg. Natans ord må have 
været fulde af nåde. I det øjeblik følte David den smerte, som synd 
ofte medfører. Der gik et lys op for ham. Hans hjerte blev ramt.

Hvorfor siger David: ”Jeg har syndet mod Herren“ i stedet for:  
”Jeg har syndet mod Batseba“ eller: ”Jeg er en morder“?

David indså, at synd, som gør vores hjerte uroligt, først og fremmest 
er en krænkelse af Gud, Skaberen og Frelseren. Vi skader os selv, og 
vi skader andre. Vi påfører vores familie og menighed skam. Men i 
sidste ende skader vi Gud og slår endnu et søm ind i Golgatas hårde 
træ.

”Profetens irettesættelse greb Davids hjerte. Hans samvittighed blev 
vakt, og han så sin skyld i al dens hæslighed. Han angrede dybt for 
Gud. Med skælvende læber sagde han: ‘Jeg har syndet mod Herren!’ 
Alt det forkerte, som vi gør mod andre, falder tilbage på Gud. Da-
vid havde begået en frygtelig synd mod både Urias og Batseba, og 
det pinte ham, men han havde syndet langt mere imod Gud“ (Ellen 
White, Patriarker og profeter, s. 376).
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2 Sam 12,10-23

 Sl 51,1-8

Til eftertanke

20. JULI 2021

Tilgivet og glemt?

Efter at David uden at vide det havde dømt sig selv (2 Sam 12,5-6), 
konfronterer Natan ham med, hvor alvorlig hans synd er. David blev 
sønderknust, og han bekender sin synd. Med det samme forsikrer 
Natan ham om, at ”så tilgiver Herren din synd“ (2 Sam 12,13). Der er 
ingen ventetid, når det gælder Guds tilgivelse. David behøver ikke at 
bevise, at han virkelige mener det, før tilgivelsen gives.

Men Natan, som allerede i 2 Sam 12,10-12 har forudsagt følgerne 
af Davids synd, fortsætter med at sige, at det barn, som skal fødes, 
kommer til at dø.

Hvad vil det sige, at Gud fjernede Davids synd? Viskede han bare 
tavlen ren? Har alle glemt, hvad der skete?

David må også have stillet de samme spørgsmål, når han så, hvordan 
hans verden faldt sammen. Babyen døde, hans familie er i totalt kaos 
(beretningerne om Amnon og Absalom er to gode eksempler på store 
familieproblemer), hans fremtid er uvis. Men på trods af følgerne af 
sin synd og dens store konsekvenser for uskyldige mennesker som fx 
Urias og den nyfødte baby begyndte David også at forstå, at Guds 
nåde vil dække over synden, og at alle syndens følger en dag vil blive 
udslettet. I mellemtiden kan han i Guds nåde finde hvile for sin pla-
gede samvittighed.

Hvad føler David, at han virkelig har brug for? Hvad længes han  
efter?

Salme 51 er et offentligt udtryk for, at David åbner sit hjerte og be-
kender sin synd. Davids råb om nåde appellerer til Guds trofaste kær-
lighed og hans store barmhjertighed. Han længes efter fornyelse.
Når vi tænker over, hvad prisen er for hvile i Kristus, må vi først er-
kende, at vi har brug for hjælp udefra. Vi er syndere og har brug for 
en frelser. Vi erkender vores synd og råber til ham, som er den eneste, 
der kan vaske os, rense os og forny os. Når vi gør det, kan vi fatte 
mod. I David møder vi en ægteskabsbryder, en manipulator, en mor-
der, en person, som overtrådte mindst fem af De Ti Bud. Han råber 
om hjælp og griber fat i løftet om Guds tilgivelse.

Hvis Gud tilgav David for det, han gjorde, hvilket håb er der da for 
dig?

TIRSDAG
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 Sl 51,9-14

 

 Sl 51,13-14

Til eftertanke

21. JULI 2021

Fornyelse

Efter at David har bekendt sin synd uden at forsøge at undskylde 
den eller dække over den, går han videre med en anmodning til 
Gud. Hvad beder han om?

Da David udtrykker ønsket om at blive renset med isop, bruger han 
et udtryk, der var velkendt for hver eneste israelit, som havde besøgt 
helligdommen. Han henviser til den rituelle renselseshandling, som 
beskrives i Moseloven (3 Mos 14,4) og anerkender dermed offerets 
kraft – det offer, som en dag i fremtiden skulle bære verdens synd.
David beder også om fryd og glæde. Er det ikke lidt dristigt, når man 
tænker på, hvor alvorlig hans synd var?

Måske kan denne omskrivning hjælpe: ”Fortæl mig, at jeg er tilgi-
vet, så jeg igen kan gå ind i helligdommen, hvor jeg kan høre fryden 
og glæden fra dem, der tilbeder der.“

Da Adam og Eva syndede, gemte de sig for Gud (1 Mos 3,8).  
Hvorfor tror du, at Davids bøn er så anderledes, selv efter at han 
havde syndet?

David ønsker ikke at miste bevidstheden om at leve i Guds nærvær. 
Han indser, at uden Helligånden er han magtesløs. Han ved, at ligeså 
let som han faldt i synd mht. Batseba, kan han komme til at synde 
igen. Hans selvtillid er knust.

David forstår, at fremtidig sejr ikke kommer fra ham selv. Den kan 
kun komme fra Gud, når han stoler helt og fuldt på ham.

Det sejrende kristenliv handler ikke om os selv. Det handler kun 
om Jesus. Vi længes efter hans nærhed, tørster efter hans Ånd og 
ønsker hans glæde og frelse. Vi har brug for hans hvile, som er en 
guddommelige nyskabelse. Skabelsens hvile ligger ikke langt fra til-
givelse. Sætningen ”skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en 
fast ånd“ (Sl 51,12) bruger udtryk fra skabelsen. I Det Gamle Testa-
mente er det kun Gud, der kan ”skabe“ (bara’), og når vi er blevet 
genskabt, kan vi hvile.

Hvis du ikke har erfaret den glæde og fryd, som befrielse fra  
en skyldbetynget samvittighed giver, hvad holder dig tilbage? 
Hvad kan beretningen om David lære os, hvis det er vores skyld, 
der holder os tilbage?

ONSDAG
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 Sl 51,15-19

 Sl 51
1 Joh 1,9

Til eftertanke

22. JULI 2021

At genspejle Guds lys

Efter at have arbejdet os igennem et skamfuldt nederlag og oplevet 
tilgivelse, er det sandsynligvis mest naturligt for os at forsøge at 
glemme det hele. Minder om nederlag kan gøre ondt.

Hvad ønsker David at gøre med sit smertefulde nederlag?

Når en skål eller en værdifuld vase falder og knuses, vil vi oftest 
sukke og smide stykkerne ud. I Japan er der en traditionel kunstart, 
som kaldes kintsugi. Den specialiserer sig i at genskabe ituslået por-
celæn. Ædelmetal som smeltet guld eller sølv benyttes til at lime de 
brudte stykker sammen og genskabe det, der var ødelagt, så det 
atter bliver smukt og værdifuldt.

Hver gang Gud tilgiver vores overtrædelser og genskaber os, 
sker der ændringer. Guds dyrebare tilgivelse limer vores brudte liv 
sammen igen, og de synlige brud kan henlede opmærksomheden på 
Guds nåde. Vi kan blive Guds højttalere. ”Min tunge kan juble over 
din retfærdighed“ (Sl 51,16). Vi kan ikke forsøge at reparere os selv. 
Vores nedbrudte ånd og vores sønderknuste hjerte er lovpris nok for 
Gud. De bliver lysstråler, som verden kan se omgive os. Vores erfa-
ring i at blive tilgivet tiltrækker andre, som leder efter tilgivelse.

Hvilken forbindelse er der mellem de to tekster?

1 Joh 1,9 er et kort sammendrag af Salme 51. David ved, at ”et søn-
derbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud“ (Sl 51,19), og 
Johannes forsikrer os om, at ”hvis vi bekender vore synder, er han 
trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al 
uretfærdighed.“ Vi kan stole på Gud og det, han lover.

David kunne ikke gøre den frygtelige ødelæggelse, han havde 
påført sin familie ved sine handlinger og sit eksempel, god igen. Han 
bar følgerne af sine valg og sine handlinger. Men David vidste, at 
han var tilgivet. Han vidste, at han var nødt til i tro at have tillid til, at 
en dag, ville Guds sande lam komme og stå i hans sted.

Hvordan kan du her og nu benytte løftet i 1 Joh 1,9 på din egen 
situation og dit eget liv? Løftet gælder også for dig. Hvilke følelser 
vækker det i dig?

TORSDAG
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23. JULI 2021

Til videre studium

”Davids anger var oprigtig og dybtfølt. Han forsøgte ikke at und-
skylde sin forbrydelse. Han bad heller ikke, fordi han ville forsøge at 
undgå de straffe, som truede ham … Han så, hvorledes han havde 
besmittet sin sjæl, og han afskyede sin synd. Han bad ikke blot om 
tilgivelse, men om et rent hjerte… Han fik tillid til, at Gud ville tilgive 
ham og tage imod ham, ved at læse Guds løfter til angrende syndere 
… ‘Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og søn-
derknust hjerte afviser du ikke, Gud’ (Sl 51,19).

Selv om David havde faldet, løftede Herren ham op igen… David 
ydmygede sig og bekendte sin synd, mens Saul lod hånt om den iret-
tesættelse, han fik, og forhærdede sit hjerte.

Dette afsnit af Davids liv rummer … et af de stærkeste eksempler, 
vi overhovedet har, på de kampe og fristelser, som menneskeheden 
bliver udsat for, og på sand anger … Det har til alle tider været en 
kilde til opmuntring for … tusindvis af Guds børn, som er blevet 
overrumplet af synden og har været lige ved at fortvivle. De har fået 
mod til at angre og forsøge at vandre på Guds buds veje igen ved at 
tænke på David, hvis oprigtige anger blev godkendt af Gud.

Det menneske, der tager imod Guds irettesættelse, og som ydmy-
ger sig og angrer, som David gjorde, kan være forvisset om, at der 
er håb for det… Herren vil aldrig bortvise en eneste sjæl, som angrer 
oprigtigt“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 378-379).

1. Hvordan kan vi finde balancen mellem at erkende vores syndig-
hed og at leve som tilgivne sønner og døtre af universets konge?

2. Hvorfor er al synd i sidste ende synd imod Gud? 

3. Hvad kan vi sige til en ikke-kristen, som ikke kan forstå, at 
uskyldige mennesker lider? Hvordan kan vi forklare Guds  
kærlighed og retfærdighed i en sådan situation? Hvordan er  
den store strids perspektiv en hjælp?

4. Hvilken hensigt er der med Bibelens genfortælling af beretnin-
gen om David og Batseba?

5. Tænk over, at synd adskiller os fra Gud, som det fremgår af Sl 
51,13-14. Har du selv erfaret, at det sker? Hvad føler du i en så-
dan situation? Hvorfor er løftet om nåde den eneste løsning?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 24. JULI 2021



1
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og 
jeg vil give jer hvile“ (Matt 11,28).

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og 
jeg vil give jer hvile.“

Hvilket vidunderligt løfte Jesus giver os her. Hvem af os har ikke til 
tider følt, at vi bar tunge byrder, måske ikke så meget på grund af 
vores arbejde, selv om det også ofte er tilfældet, men på grund af 
selve tilværelsens slid? Jesus siger til os, at han ved, hvad vi går igen-
nem, og han kan hjælpe os, hvis vi vil lade ham gøre det.

Efter at Jesus beder os om at tage hans åg på os, siger han: ”For mit 
åg er godt, og min byrde er let“ (Matt 11,30). Han sige med andre 
ord: ”Fjern alle de åg og byrder, I bærer på og giv dem til mig. Tag så 
i stedet mit åg på jer, for mit er meget lettere at bære.“

Hvordan kan vi opleve den hvile, som Jesus taler om? Vi lever trods 
alt i en verden, hvor Gud efter Adams fald sagde: ”I dit ansigts sved 
skal du spise dit brød“ (1 Mos 3,19). Vi ved altså, hvad det vil sige at 
slide og bære byrder, som kan synes for tunge at bære, i hvert fald 
på egen hånd.

· Matt 11,20-30
· Matt 5,5
· 5 Mos 18,15
· Gal 5,1
· 2 Mos 18,13-22
· Gal 6,2
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

”Kom til mig…“
TIL SABBATTEN | 31. JULI 20215
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SØNDAG

 Matt 11,20-28

 

Til eftertanke

25. JULI 2021

”Og jeg vil give jer hvile“

Læs versene, hvor Jesus siger: ”Kom til mig, alle I, som slider jer 
trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.“ I hvilken 
sammenhæng siger han det? På hvilken måde giver Jesus os hvile?

Jesus talte aldrig, uden at det var i en bestemt sammenhæng. For at 
forstå budkabet er vi nødt til at fange den specifikke sammenhæng.

Matthæus 11 markerer et vendepunkt i Matthæusevangeliet. 
Veråbene over forskellige vigtige byer i Galilæa er hans hidtil hårde-
ste udtalelser. Jesus forsøgte ikke at indynde sig. Han satte fingeren 
på det ømmeste punkt. Han omgås de ”forkerte“ mennesker (9,9-
13). Hans påstand om at kunne tilgive synder er skandaløs (9,1-8).

Jesus kommer med nogle stærkt fordømmende ord til folket og 
sammenligner dem med Sodoma, som blev opfattet som et sted 
med kompromisløs ondskab. ”Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodo-
mas land tåleligere på dommens dag end dig“ (Matt 11,24).

Det spændte forhold intensiveres. Men midt i alt dette skifter Je-
sus gear og tilbyder sand hvile. Det kan han gøre, fordi ”alt har min 
fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen“ 
(Matt 11,27). Jesu evne til at give hvile er baseret på hans guddom-
melighed og enhed med Faderen.

Før vi kan komme og lægge vores byrder fra os, må vi forstå, at vi 
ikke kan bære dem alene. De fleste af os vil faktisk ikke komme, med 
mindre vi har indset vores sande tilstand. Jesu indbydelse er baseret 
på behov.

Hans udtalelse i Matt 11,28 begynder med en bydeform i det 
græske originalmanuskript. ”Kom“ er ikke et valg. ”Kom“ udtrykker 
betingelsen for at finde hvile. ”Kom“ betyder, at vi må overgive kon-
trollen. I en tid, hvor vi med lethed kan kontrollere meget i vores liv 
via vores mobiltelefon, er det ikke naturligt for os at komme til Jesus. 
For de fleste mennesker er overgivelsen faktisk det vanskeligste i det 
kristne liv.

Vi elsker at tale om alt det, som Gud gør for os i Kristus, og hvor-
dan vi ikke kan frelse os selv. Og det er rigtigt. Men til syvende og 
sidst er vi nødt til bevidst at vælge at ”komme“ til Jesus. Det betyder 
at overgive os til ham. Det er her, den frie vilje til at vælge bliver det 
afgørende i det kristne liv.

Hvilke byrder bærer du? Hvordan kan du lære at give dem til Jesus 
og opleve den hvile, han tilbyder, og som kostede ham så meget?



42

MANDAG

 
 Matt 11,29-30

 

 Matt 11,28
 Matt 11,29

 

Til eftertanke

26. JULI 2021

”Tag mit åg på jer“

Hvorfor beder Jesus os om at tage hans åg på os lige efter, at han 
har inviteret os til at overgive vores byrder til ham og finde sand 
hvile?

Efter den første bydeform ”kom“ i Matt 11,28, er der to mere i Matt 
11,29. ”Tag“ og ”lær“ fokuserer lytternes og læsernes opmærksom-
hed på Jesus. Vi skal tage hans åg på os og lære af ham.

Det nære forhold i guddommen mellem Faderen og Sønnen er 
allerede beskrevet i Matt 11,25-27. Denne stærke beskrivelse hjælper 
med at forklare, hvorfor Jesus bruger billedet med et åg i disse vers. 
Faderen og Sønnen arbejder sammen om at frelse menneskene. Selv 
om et åg symboliserer underkastelse (se Jer 27), er det også et bil-
lede på fælles hensigt. Vi underkaster os hans åg og accepterer den 
opgave, han giver os for at velsigne andre omkring os. Vi bærer ikke 
hans åg: vi er forbundet med ham i hans åg, for hans åg ”er godt“, 
og hans ”byrde er let“ (Matt 11,30).

Det andet imperativ, ”lær af mig“, gentager denne tanke. På 
græsk er der en forbindelse mellem udsagnsordet ”lær“ og navneor-
det ”discipel“. Når vi lærer af Jesus, er vi virkelig hans disciple. Lydig-
hed og overgivelse er kendetegn på discipelskab.

Hvilken forskel er der mellem at ”bære tunge byrder“ og at tage 
Jesu åg på os?

Et åg er i jødedommen en almindelig metafor for loven. ApG 15,10 
bruger det i forbindelse med loven om omskærelse. Gal 5,1 fremhæ-
ver kontrasten mellem den frihed, Jesus tilbyder, og et trælleåg, som 
henviser til loven som et middel til frelse. At være forbundet med 
Jesus i hans åg understreger lydighed og overgivelse: vi følger i hans 
fodspor og tager del i hans mission. Vi kan ikke lægge noget til den 
frelse, som Jesus vandt for os på korset, men vi kan blive ambassa-
dører for ham og dele det glade budskab med dem, vi møder. Jesu 
fortolkning af loven, som den kommer til udtryk i Bjergprædikenen 
(Matt 5-7) er langt mere radikal end farisæernes opfattelse af den. 
Den kræver en hjertetransplantation, som forvandler vores motiver. 
Og hans åg er godt, og hans byrde er let (Matt 11,30).

”Hvile for jeres sjæle“ – hvilket løfte! Har du erfaret en sådan 
hvile? Hvordan er den? Ved at fokusere på Jesus og det, han til- 
byder os, kan vi begynde at opleve den hvile, han giver.
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 Matt 5,5
1 Pet 3,4
Es 57,15. 

27. JULI 2021

”Jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet“

Sagtmodighed eller mildhed er en undervurderet egenskab i vores tid. 
Ydmyghed bliver latterliggjort. De sociale medier har lært os at blive 
opmærksom på det højtrungende, det larmende, det mærkelige og 
vilde, det prangende. Denne verdens normer er i høj grad det mod-
satte af, hvad Gud anser som vigtigt og værdifuldt.

”Kundskaben om sandheden afhænger ikke så meget af gode 
forstandsevner som af ærlige hensigter og en enfoldig, oprigtig tro. 
Guds engle drager nær til dem, der af et ydmygt hjerte søger gud-
dommelig vejledning. Helligånden bliver givet dem, for at den kan 
åbenbare sandhedens rige skatte for dem“ Ellen White, Lys over 
hverdagen, 1. bd., s. 45).

Hvordan vil du ud fra disse tekster definere sagtmodighed og  
ydmyghed?

Paulus henviser til ”Kristi mildhed og sagtmodighed“ i 2 Kor 10,1. 
Mildhed og sagtmodighed er ikke en beskrivelse af et let offer eller en 
person, som ikke har en mening selv. Jesus selv opsøgte ikke konfron-
tationer og undgik dem ofte, fordi hans mission endnu ikke var opfyldt 
(Joh 4,1-3). Men når han blev udsat for konfrontationer, mødte han 
dem modigt. Men han talte samtidig mildt og venligt. Hans klagesang 
over Jerusalem lige før korsfæstelsen var fx ikke forbandelser, men 
tårefyldte billeder af en frygtelig fremtid (Luk 19,41-44).

I Det Nye Testamente bliver Jesus ofte beskrevet som den anden 
Moses. Han taler fra et bjerg, når han fremlægger sit riges principper 
(Matt 5,1). Han giver store skarer mad på mirakuløs vis (Matt 14,13-
21). 4 Mos 12,3 beskriver Moses som ”sagtmodig“. Ordet bliver 
brugt om Jesus i Matt 11,29. Da folket oplevede bespisningen af de 
5.000, udbrød de: ”Han er sandelig Profeten, som skal komme til 
verden“ (Joh 6,14) – en henvisning til 5 Mos 18,15 og Moses’ rolle.

Det er tydeligt, at Jesus overgår Moses i sagtmodighed og yd-
myghed, også selv om Moses tilbød at give sit liv for at frelse Israels 
folk (2 Mos 32,32). Moses’ død ville ikke have gavnet hele menne-
skeheden. Vi kan lære af Moses og hans liv, men vi kan aldrig finde 
frelse i ham. Vi brug for en frelser, som kan være vores stedfortræder 
og gå i forbøn for os. Det er kun Gud på korset, som kan frelse os 
fra de juridiske konsekvenser, som synden med rette påfører os. Det 
er grunden til, at hvor stort et eksempel Jesus end var for os, ville det 
ikke have gavnet noget uden korset og opstandelsen.

TIRSDAG
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 Gal 5,1

Til eftertanke

28. JULI 2021

”For mit åg er godt“

Vi har allerede set, hvordan Matthæus’ brug af ”åg“ i dette afsnit 
minder om jødedommens brug af udtrykket, og at andre nytesta-
mentlige tekster bruger det til at henvise til en forkert forståelse af 
loven.

Det græske ord, der oversættes med ”godt“, kan også betyde let, 
behageligt, nyttigt. Mange mennesker opfatter Guds lov som tung, 
vanskelig at holde og til tider irrelevant. Hvordan kan vi hjælpe 
dem til at opdage lovens skønhed og inspirere til kærlighed til lov-
giveren?

Forældre husker næsten altid det øjeblik, deres barn tog sit første 
skridt. Det usikre første skridt efterfølges af det næste tøvende 
skridt, dernæst et tredje. Og så sker det næsten helt sikkert, at  
barnet snubler og falder. Måske kommer der tårer og til og med blå 
mærker, men når barnet først har oplevet bevægelsesfriheden, vil 
det rejse sig igen og forsøge på ny. Gå, falde, rejse sig, gå falde, rejse 
sig. Rækkefølgen gentager sig mange gange, inden barnet kan gå 
sikkert. Alligevel er der midt i al den snublen og de mange fald et 
stolt lille ansigt, der glædestrålende udtrykker: Mor, far, se! Jeg  
kan gå!

At gå sammen med Jesus er ikke altid let, men det er altid godt 
og det rigtige at gøre. Måske snubler vi; måske falder vi også. Men 
vi kan rejse os igen og fortsætte med at gå med ham ved vores side.

”Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke 
atter tvinge under trælleåg!“ Hvad betyder denne tekst? Hvordan 
har Kristus befriet os? Hvad er forskellen på det åg, han beder os 
om at bære, og det ”trælleåg“, som Paulus advarer imod?

Vi kan være sikre på, at uanset hvad Paulus helt nøjagtigt mente 
med ”trælleåg“, så var det ikke lydighed mod Guds lov, De Ti Bud. 
Tværtimod! Vi kan kun finde sand hvile og frihed gennem lydighed, 
ved tro og i forståelsen af, at vores frelse er sikret ikke gennem loven, 
men ved Kristi retfærdighed, som dækker os.

Hvorfor giver et liv i lydighed mod Guds lov større hvile end et liv, 
hvor vi er ulydige mod hans lov?

ONSDAG
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2 Mos 18,13-22

 Gal 6,2

Til eftertanke

29. JULI 2021

”Min byrde er let“

Jesu sidste udtalelse i Matt 11,30 bruger billedet med at bære en 
byrde. ”For mit åg er godt, og min byrde er let.“

Moses blev glad for at se sin svigerfar Jetro, efter at israelitterne 
havde forladt Egypten og krydset havet. Hvordan viser det sig i 
denne beretning, at man bærer en andens byrde?

Folk opsøgte Moses fra morgen til aften, for at han skulle holde 
rettergang. Moses’ svigerfar tryglede sin svigersøn om at oprette 
et system, som tillod ham at fokusere på mere overordnede ting og 
overlade til andre at tage sig af de mindre sager. Bibelen fortæller, at 
Moses lyttede til Jetro og indførte disse vigtige ændringer.

Da Jesus fortalte os, at hans byrde er let, ønskede han at minde 
os om, at vi kan stole på ham, som er den ultimative byrdebærer. 
Ligesom Moses må vi lære, at vi har brug for at dele vores byrder. I 
1 Kor 12,12-26 benytter Paulus billedet om menigheden som Kristi 
legeme. Det er en god illustration på, hvad det kan betyde at dele 
byrder. Vi har brug for et fungerende legeme for at være i stand til 
at bære byrder. Vi har brug for både ben, arme, skuldre, muskler og 
sener for at kunne bære noget som helst.

Hvordan er det med til at opfylde Kristi lov, at vi bærer hinandens 
byrder?

I det foregående vers (Gal 6,1) siger Paulus, at hvis en bror eller sø-
ster falder for en fristelse, skal vi hjælpe vedkommende til rette med 
mildhed. Det minder om Jesu udtalelse om hans sagtmodighed i 
Matt 11,29. At bære hinandens byrder betyder, at man hjælper no-
gen, som er faret vild, så vedkommende igen kan opleve Guds nåde. 
Men det indebærer også, at vi hjælper hinanden, når vi eller de mø-
der vanskeligheder. Det græske ord for ”byrde“ kan henvise til noget 
tungt som fx en sten. Det minder os om, at vi alle bærer byrder, og 
at vi alle har brug for nogen, der kan hjælpe os med at bære dem. At 
bære hinandens byrder er en gudgiven menighedsaktivitet, som kræ-
ver mildhed og sagtmodighed og fører til medfølelse.

Tænk over, hvornår du sidst hjalp nogen med at bære en byrde, de 
kæmpede med? Hvorfor betød det noget for dig? Hvis byrde kan 
du hjælpe med at bære nu?

TORSDAG
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Til videre studium

”Når du oplever, at din opgave er svær, når du klager over vanske-
ligheder og prøvelser, når du siger, at du ikke har kraft til at modstå 
fristelser, at du ikke kan sejre over utålmodighed, og at kristenlivet er 
tungt, kan du være sikker på, at du ikke bærer Kristi åg. Du bærer en 
anden herres åg“ (Ellen White, Child Guidance, s. 267).

”Der er brug for en konstant agtpågivenhed og inderlig, kærlig 
overgivelse, men det vil komme helt naturligt, når sjælen opretholdes 
af Guds kraft gennem tro. Vi kan absolut intet udrette for at gøre os 
værdige til guddommelig gunst. Vi må slet ikke stole på os selv eller 
vores gode gerninger, men når vi som faldne, syndige mennesker 
kommer til Kristus, kan vi finde hvile i hans kærlighed. Gud vil tage 
imod enhver, der kommer til ham og stoler helt og fuldt på den kors-
fæstede frelsers fortjeneste. Kærlighed vil skabes i hjertet. Måske 
opstår der ingen ekstatisk følelse, men der vil være en blivende, fred-
fyldt tillid. Enhver byrde er let, for det åg, som Kristus lægger på os, 
er let. Pligt bliver en glæde og offer en fryd. Den sti, der før syntes 
skjult i mørke, bliver oplyst af stråler fra Retfærdighedens Sol. Det er 
at vandre i lyset, ligesom Kristus er i lyset“ (Ellen White, Faith and 
Works, s. 38-39).

1. Kan du huske fra din vandring med Jesus, da du endelig overgav 
dig til ham? Del evt. det øjeblik med klassen og fokuser især på, 
hvad der fik dig til at overgive dig.

2. Studer Jesu bøn i Matt 11,25-57 og drøft i klassen, hvordan vi 
får kendskab til Guds nåde. Hvorfor har Gud skjult frelsesplanen 
(”dette“) for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige?

3. Hvordan kan vi rent praktisk hjælpe dem, vi møder, som kæmper 
med deres byrder, til at komme til Jesus og finde hvile?

4. Tænk grundigere over tanken om at være ”sagtmodig og ydmyg 
af hjertet.“ Er det ikke skadeligt for et menneskes selvværd? Bør 
vi ikke synes godt om os selv? Gælder dette ikke specielt for 
dem, der i forvejen kæmper med mangel på selvtillid? Hvordan 
kan korset og det, det repræsenterer, hjælpe os til at forstå, 
hvad Jesus mener med at være ”sagtmodig og ydmyg“? Hvorfor 
er sagtmodighed og ydmyghed den eneste rigtige holdning at 
have, når vi betragter korset og dets betydning.

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tag jer i agt for  
at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste  
fodfæstet, men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, 
Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen“  
(2 Pet 3,17-18).

Den unge mand studerede nøje horisonten. Til sidst fik han øje på 
dem. I mange dage havde han været på udkig efter sine brødre. Da 
de nærmede sig, vinkede han og råbte til dem, men deres ansigter 
var fulde af vrede. Hans egne brødre ønskede virkelig at slå ham 
ihjel. Hvis det ikke var for Ruben, ville der måske ikke have været 
en historie at fortælle. Ruben overbeviste de andre til kun at give 
Josef en lærestreg og smide ham ned i en tør brønd. Senere fik Juda 
den gode ide at komme af med ham og tjene lidt på det også ved at 
sælge ham til nogle slavehandlere, som kom forbi.

Hvilket godt eksempel på en dysfunktionel familie!

Vi har mulighed for at vælge mange ting i vores liv, men ikke vores 
egen familie. Ingen er fuldkommen, og ingen af os har en fuldkom-
men familie eller fuldkomne familieforhold. Nogle af os er velsignede 
med forældre, søskende og andre familiemedlemmer, som genspejler 
Guds kærlighed, men mange må nøjes med mindre end det ideelle. 
Familierelationer er ofte komplicerede og smertefulde, og vi bliver 
urolige, sårede og kuede under tunge følelsesmæssige byrder, som vi 
dernæst bebyrder andre med.

Hvordan kan vi finde Guds hvile i dette område af vores liv? I 
denne uge vil vi studere beretningen om Josef og hans familiebånd 
for at se, hvordan Gud griber ind for at hele og bringe følelsesmæs-
sig hvile på trods af dårligt fungerende familierelationer.

· 1 Mos 34
· Hebr 11,17-22
· 5 Mos 4,29
· 1 Joh 3,1-2
· 1 Mos 39
· Ef 6,1-13
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SØNDAG

 

 1 Mos 34

 Hebr 11,17-22

Til eftertanke

1. AUGUST 2021

Et dårligt fungerende hjem

Josef kendte godt til dårligt fungerende familier. Det var allerede 
begyndt med hans oldeforældre Abraham og Sara. Da Sara blev 
klar over, at hun ikke kunne få børn, havde hun overtalt Abraham 
til at gå til hendes tjenestepige Hagar. Ligeså snart Hagar var blevet 
gravid, begyndte rivaliseringen. Ismael og Isak, som voksede op i en 
sådan atmosfære, bragte spændingerne videre til deres egne fami-
lier. Isak favoriserede Esau, og Jakob forsøgte hele sit liv at gøre sig 
fortjent til sin fars kærlighed og respekt. Senere blev Jakob snydt til 
at gifte sig med to søstre, som ikke kunne med hinanden, og som 
kappedes om at få børn. De gik endda så langt, at de inddrog deres 
tjenestepiger i kapløbet om at give Jakob børn.

Hvad foregår i dette kapitel? Hvilke følelsesmæssige og relationelle 
følger ville alle disse hændelser have på hele familien og også på 
den unge Josef?

Rivaliseringen mellem mødrene gik i arv til børnene, som altid var 
parat til en slåskamp, mens de voksede op. I en ret ung alder udførte 
Josefs brødre en massakre på alle mændene i byen Sikem. Den æld-
ste søn, Ruben, var dominerende og viste foragt over for sin gamle 
far ved at ligge med Bilha, Rakels tjenestepige og mor til adskillige 
af Jakobs børn (1 Mos 35,22). I mellemtiden forvekslede Josefs bror 
Juda sin svigerdatter, som var blevet enke, med en prostitueret og 
endte med at få tvillinger med hende (1 Mos 38).

Jakob gjorde ondt værre i familiestriden ved sin tydelige for-
kærlighed for Josef, som han viste ved at give ham en kostbar lang 
kjortel (1 Mos 37,3). I en konkurrence om den dårligst fungerende 
familie kunne patriarkens familie have vundet førstepræmien.

Hvorfor tror du, at både Abraham, Isak og Jakob er med på listen 
over troshelte, når vi ser på deres rodede familieforhold?

Guds troshelte kom ofte til kort både i forhold til deres egne og Guds 
forventninger. Disse mænd er ikke med på listen i Hebr 11 på grund 
af deres familieforhold, men på trods af dem. De lærte om tro, kær-
lighed og tillid til Gud, mens de kæmpede med deres problemer.

Lever du med nedarvede problemer? Kan du ved at overgive dig til  
Herrens veje finde hjælp til at bryde mønsteret, nu eller senere?
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 5 Mos 4,29
Jos 24,15

1 Krøn 16,11
Sl 14,2
Es 55,6

Ordsp 8,10

Til eftertanke

2. AUGUST 2021

Vælg en ny retning

Josef medbringer smerte, komplicerede familieforhold og frygt på 
vejen til Egypten, hvor han skulle sælges som slave. 

”Da karavanen rejste mod syd og nærmede sig Kana’ans grænser, 
kunne drengen i det fjerne se de høje, hvorimellem hans faders telte 
lå. Han græd bittert ved tanken om sin kære fader, der sad tilbage i 
ensomhed og sorg. Han kom atter til at tænke på det, der skete i Do-
tan. Han så sine vrede brødre og følte deres hævnfulde blikke rettet 
imod sig. De bidende, fornærmende ord, hvormed de besvarede hans 
indtrængende bønner, ringede i hans øren. Med skælvende hjerte så 
han fremtiden i møde. Hvor var alting forandret – før var han den højt 
elskede søn, nu var han en foragtet, hjælpeløs slave! Hvad ville blive 
en ensom, venneløs ung mands lod i det fremmede land, han var på 
vej til? En tid var Josef fuldstændig overvældet af sorg og rædsel …

Så gik hans tanker til hans faders Gud. I barndommen havde han 
lært at elske og frygte ham. Ofte havde han i faderens telt lyttet til 
beretningen om det syn, Jakob så, da han drog hjemmefra som land-
flygtig. Han havde hørt om Herrens løfter til Jakob og om, hvordan 
de var blevet opfyldt, om hvordan Guds engle kom i nødens time 
for at undervise, trøste og beskytte ham. Og han havde hørt om, 
hvordan Gud havde vist sin kærlighed ved at skaffe menneskene en 
forløser. Nu stod alle disse dyrebare lærdomme klart for ham. Josef 
troede på, at hans fædres Gud ville være hans Gud. Han overgav sig 
straks helt og fuldt til Herren og bad om, at han, som bevarer Israel, 
ville være med ham i landflygtigheden“ (Ellen White, Patriarker og 
Profeter, s. 108).

I nogle kulturer understreges fællesskabets rolle frem for indivi-
dets, mens andre kulturer understreger den enkeltes rolle frem for 
fællesskabets. I Bibelen er et tydeligt kald til både personlig og fælles 
overgivelse til Gud. Josef oplever først hvile i sine relationer, da han 
selv tager beslutning om at følge Gud.

Hvad siger disse bibeltekster om personlig overgivelse? 

For at finde hvile må vi tage en personlig beslutning om at følge 
Gud. Vores forfædres tro og åndelige liv bliver ikke videregivet  
gennem vores gener. 

Hvorfor er det vigtigt at overgive sig til Gud hver dag, hele tiden?
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 Es 43,1
Mal 3,17
Joh 1,12

Joh 15,15
Rom 8,14

1 Joh 3,1-2

Til eftertanke

3. AUGUST 2021

Find ægte selvværd

Hvis Josef havde haft et håb om at flygte og finde hjem igen, blev det 
knust, da han ankom til Egypten og blev solgt til en fremtrædende 
familie. 1 Mos 39,1 fortæller os, at han blev ”solgt til Faraos hofmand, 
egypteren Potifar, chefen for livvagten.“ Den unge mand blev pludse-
ligt kastet ud i en ny og fremmed kultur med et fremmed sprog.

Vores familier og nære relationer er afgørende i udviklingen af  
vores selvagtelse. Josef var opvokset med overbevisningen om, at 
han var noget særligt – den ældste søn af Jakobs yndlingshustru  
(1 Mos 29,18). Han var uden tvivl sin fars yndlingssøn og den eneste 
med en lang kostbar kjortel (1 Mos 37,3-4).

Men hvem var han nu? En slave, som kunne købes og sælges, når 
hans ejer havde lyst til det. Forestil dig, hvor hurtigt hans situation 
var blevet ændret og hele tilværelsen syntes at have vendt sig imod 
ham.

Josef lærte den lektie, som vi alle har brug for at lære. Hvis vi er 
afhængige af, at andre skal fortælle os, hvad vi er værd, bliver vores 
tilværelse vanskelig og totalt forvirret, for ikke alle vil sætte pris på, 
hvem vi er, eller hvordan vi er. Vi har derimod brug for at finde vores 
selvværd i det, Gud mener om os. Vi må lære at forstå, hvordan Gud 
betragter os.

Hvilken holdning har Gud til hver enkelt af os?

Gud ser hver enkelt af os gennem nådens brilleglas. Han ser poten-
tiale, skønhed og talenter, som vi ikke engang selv kan forestille os. 
Han var villig til at dø for os, så vi kunne få mulighed for at blive alt 
det, vi blev skabt til. Korset viser os vores syndighed og den store pris, 
det kostede at genløse os fra synden, men det viser os også, hvilken 
stor værdi vi har i Guds øjne. Uanset, hvad andre mener om os, eller 
hvad vi selv synes, elsker Gud os og ønsker at løse os ikke alene fra 
syndens magt, men også fra dens resultat, den evige død.

Det afgørende spørgsmål er derfor altid det samme: Hvordan rea-
gerer vi på Guds kærlighed, som vi ser den åbenbaret i Jesus Kristus?

Mange enkeltpersoner og grupper fortæller os, at vi skal elske os 
selv, som vi er, og ukritisk acceptere os selv. Hvorfor er det i virkelig- 
heden selvbedrag? Hvorfor er det vigtigt, at vores værdi kommer 
udefra, fra ham, som skabte os og kender vores virkelige potentiale?

TIRSDAG
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 1 Mos 39,1-6

 1 Mos 39,7-10

Til eftertanke

4. AUGUST 2021

Relationer på Guds måde

Til at begynde med ser det positivt ud for Josef i Egypten. Han havde 
overgivet sig til Gud, og Gud velsignede ham, så han steg i graderne 
i Potifars husholdning og nåede et niveau, han ikke havde kunnet 
forestille sig.

Hvordan viste Guds velsignelser sig rent praktisk i Josefs liv?  
Hvordan var Josefs forhold til andre?

Det ser ud til, at Josef klarer sig godt både med Potifar og i sit for-
hold til de andre ansatte i huset og på marken. Men der er proble-
mer på vej. Der er en i huset, der ikke har ro.

Hvilket problem står Josef overfor? Hvordan vælger han at styre det?

Josef har et problem med Potifars hustru. Måske skulle vi omskrive 
det. Potifars hustru har et problem. Hun betragter andre som ’ting’, 
der kan manipuleres og bruges. Hun ønsker at ’bruge’ Josef. Bibelen 
siger om Josef, at han ”var smuk og så godt ud“ (1 Mos 39,6). Det er 
sjældent, at Bibelen nævner folks udseende, for ”mennesker ser på 
det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet“ (1 Sam 16,7). 
I dette tilfælde virker det, som om Josefs smukke udseende mere er 
en hindring end en hjælp i hans søgen efter renhed og trofasthed 
mod Guds principper.

På trods af denne onde kvindes insisteren, gør Josef noget, der 
synes at virke imod hensigten. Han anvender bibelske principper 
i alle sine personforhold, i dette tilfælde over for Potifars hustru. 
Bibelske principper for personforhold er ikke gammeldags. Det kan 
enhver, der har måttet bære følgerne af synd, bekræfte.

Bibelens beretning siger, at dette ikke var en engangs-fristelse. 
Potifars hustru forfulgte ham igen og igen (1 Mos 39,10). Josef for-
søgte at forklare motivationen for sin beslutning (1 Mos 39,8-9), 
men det lod ikke til at virke.

Josef indså, at man ikke kan kontrollere andre menneskers valg. 
Men han beslutter sig for at leve, elske og behandle alle omkring 
ham på en måde, der vil ære Gud. Josef havde lært at leve i Guds 
nærhed. Den kundskab hjalp ham til at modstå fristelser.

Har du forsøgt at anvende Bibelens principper på alle dine relatio-
ner, også dem, hvor andre ikke spiller ærligt spil? Lykkes det? Læs 
Matt 5,43-48. Hvorfor er det vigtigt at leve på den måde?

ONSDAG
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1 Mos  
39,21-40,22

 Ef 6,1-13

Til eftertanke

5. AUGUST 2021

Den store strid tæt på og personligt

Vi ved fra vores læsning af historien om Josef (1 Mos 39,11-20, at 
han kommer til at lide på grund af sin principfaste beslutning. Han 
kastes i fængsel. Som Potifars ejendom kunne han være blevet dræbt 
på stedet uden nogen forklaring. Potifar troede åbenbart ikke på sin 
kone, men han var nødt til at gribe ind for at bevare sit ry. På trods 
af de frygtelige omstændigheder siger Bibelen: ”Men Herren var 
med Josef“ (1 Mos 39,21).

Tilværelsen på vores planet er ikke retfærdig. Det gode bliver ikke 
altid belønnet, og ondskab bliver ikke altid øjeblikkeligt straffet. Men 
der er gode nyheder. Josef kunne finde hvile, selv i fængslet, for Gud 
var med ham. I fængslet kunne han have klaget over, hvor uretfærdig 
hans situation var, trukket sig ind i sig selv og til og med opgivet Gud.

Hvad gør Josef, mens han er i fængsel? Hvordan forholder han sig 
til dem, han er sammen med?

I fængslet beskæftiger Josef sig med det virkelige, ikke det ideelle. 
Han oparbejder relationer, og hjælper andre, selv om forholdene 
var langt fra det ideal, han kunne have ønsket. Og han er heller ikke 
bange for at bede om hjælp og gøre sig selv sårbar. Han beder om 
hjælp fra hofmundskænken, da han tyder hans drøm.

Hvilket større perspektiv med hensyn til relationer ligger bag det 
billede, Paulus viser os i denne tekst?

Vores relationer genspejler i miniature den store strid mellem Gud og 
Satan, som har foregået ned igennem menneskehedens historie. Det 
betyder, at der ikke findes nogen fuldkomne personforhold. Ethvert 
forhold må vokse, og Satan har stor interesse i at bruge alle vores 
relationer, især dem, der betyder mest for os, til sin egen fordel for at 
skade og modarbejde Guds vilje for vores liv. Vi kan være taknemlige 
for, at det ikke er overladt til os selv at kæmpe denne kamp. Guds 
ord giver os principper for vores medmenneskelige forhold. Hans 
løfte om at give os visdom (Jak 1,5) indbefatter også vores relatio-
ner. Og på samme måde, som han var med Josef, lover han at være 
med os, når vores relationer bliver vanskelige.

Tænk over Guds løfte i Jak 1,5 og tag et øjeblik til at bede om  
visdom i dine personforhold. Hvordan kan du blive åben for Hellig-
åndens påvirkning i dit forhold til disse mennesker?

TORSDAG
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Til videre studium

I forbindelse med, hvad der skete for Josef i forhold til Potifars hu-
stru, skrev Ellen White: ”Her er et eksempel for alle kommende ge-
nerationer på jorden … Gud er altid at finde som hjælp i trængsler, 
og hans Ånd er et skjold (jf. Sl 18,3). Selv om de er omgivet af de 
hårdeste fristelser, findes der en kraftkilde, de kan henvende sig til, 
som hjælp til at modstå dem. Josefs moral blev angrebet på det hår-
deste. Angrebet kom fra en person med indflydelse. Det gjorde det 
lettere at falde. Alligevel var hans afvisning øjeblikkelig og fast … 
Han havde lagt sit ry og sin skæbne i Guds hænder. Selv om han for 
en tid måtte lide og derved blive forberedt til en vigtig opgave, beva-
rede Gud hans ry. Det var blevet tilsølet af en ond anklager, men se-
nere, til Guds egen tid, kom hans ry til at skinne. Gud brugte endda 
fængslet som et trin i hans ophøjelse. Dyd vil med tiden bringe sin 
egen belønning. Det skjold, som beskyttede Josefs hjerte, var den 
gudsfrygt, der fik ham til at være tro og ærlig over for sin herre, og 
tro mod Gud. Han fandt det afskyeligt at være utaknemlig og mis-
bruge sin herres tillid, også selv om hans herre måske aldrig blev klar 
over det“ (Ellen White, The Spirit of Prophecy, 1. bd., s. 132).

1. At være kristen af navn eller opvokset i en adventistkultur hjæl-
per os ikke til at finde hvile i vores personforhold. Hvad er for-
skellen på at være en ”kultur-adventist“ og en sand troende?

2. En nyomvendt kvinde har netop tilsluttet sig menigheden. Hun 
er gift med en ikke-troende. Hun elsker sin mand, men han bry-
der sig ikke om de forandringer, der sker med hende. Hvordan 
vil du ud fra bibelske principper råde din nye trossøster?

3. Den russiske forfatter Leo Tolstoj skrev: ”Alle lykkelige familier 
er ens; enhver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måde.“ 
Alle familier oplever perioder, hvor det hele ikke fungerer opti-
malt. Hvordan kan vi alle med Guds hjælp bedre følge de bibel-
ske principper for at elske, tilgive og bære hinandens byrder osv. 
for til en vis grad at helbrede vores familierelationer?

4. Nogle mennesker oplever, at alt går godt for dem, og så rammer 
tragedien pludselig og uventet. Hvordan kan troen og Guds 
løfter hjælpe i sådanne situationer? Er det muligt, mens alt går 
godt at forberede sig åndeligt på at kunne klare vanskelige tider?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Vær nu ikke bedrøvede og skamfulde over, at I solgte mig hertil. 
Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse“ (1 Mos 45,5).

En mand stod anklaget for seksuelt overgreb på en kvinde. Hun 
identificerede ham blandt en række mænd, som politiet havde stillet 
op. Selv om beviser gjorde hans skyld tvivlsom, var kvinden urokke-
lig i sin anklage om, at ”Johnny“ var den skyldige.

Så Johnny blev sat i fængsel, hvor han hentærede i 14 år for en for-
brydelse, han ikke havde begået. Kun da DNA-beviser frifandt ham, 
indså kvinden, ”Joan“, sin frygtelige fejltagelse.

Joan ønskede at møde Johnny efter hans løsladelse. Hvad ville denne 
mand, som havde lidt så meget, gøre, når han stod ansigt til ansigt 
med den kvinde, som havde ødelagt så mange år af hans liv?

Hun sad i et værelse og ventede på, at han skulle komme. Da han 
kom, og de så hinanden i øjnene, brød Joan i gråd.

”Johnny bøjede sig ned og tog mine hænder, så på mig og sagde: 
‘Jeg tilgiver dig.’ Jeg kunne ikke tro det. Her var den mand, som jeg 
havde hadet, og som jeg havde ønsket skulle dø. Men nu sagde han 
til mig, at han tilgav mig, som havde gjort ham så meget ondt. Det 
var i det øjeblik, at det begyndte at gå op for mig, hvad nåde virkelig 
er. Og kun da begyndte jeg at heles og finde sand hvile.“

I denne uge skal vi se på tilgivelse, og hvad den kan gøre med hvile-
løse menneskehjerter.

· 1 Mos 42,7-20
· Matt 25,41-46
· 1 Mos 42,21-24
· 1 Mos 45,1-15
· Luk 23,23,34
· 1 Mos 50,15-21

56

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Hvile, relationer og  
genoprettelse

TIL SABBATTEN | 14. AUGUST 20217



57

SØNDAG

 1 Mos 42,7-20

 

 Matt 25,41-46

Til eftertanke

8. AUGUST 2021

Ansigt til ansigt med fortiden

Endelig gik det den rigtige vej for Josef, og det i ganske høj grad. 
Ikke alene kom han ud af fængsel, men han blev udnævnt til stats-
minister i Egypten efter at have tydet faraos drømme (1 Mos 41). 
Han er nu gift og har to børn (1 Mos 41,50-52). Egyptens kornlagre 
er fulde, og den forudsagte hungersnød er begyndt. Og så en dag 
kommer Josefs brødre til Egypten.

Læs om mødet mellem Josef og hans brødre. Hvorfor opfandt han 
et så indviklet plot? Hvad forsøgte Josef at finde ud af ved dette 
første møde?

Josef havde magten og kunne have hævnet sig på sine brødre uden 
at skulle retfærdiggøre sig. Men i stedet for hævn var Josef optaget 
af sine familiemedlemmer derhjemme. Han var bekymret for sin far. 
Var han stadigvæk i live? Eller var den dårligt fungerende familie ble-
vet en familie uden en patriark? Og hvad med hans bror Benjamin? 
Som sin fars glæde og trøst befandt Benjamin sig nu i den samme 
situation, hvori Josef selv havde været. Havde hans brødre overført 
deres farlige jalousi på Benjamin? Josef var nu i en stilling, hvor han 
kunne tage sig af disse sårbare medlemmer af sin familie. Og det er 
netop, hvad han gør.

At følge bibelske principper i vores relationer vil aldrig betyde, at 
vi nogen sinde kan eller skal acceptere at blive misbrugt. Enhver af os 
er værdifuld i Guds øjne. Jesus betalte på korset den ultimative pris 
for hver eneste af os.

Hvorfor tager Jesus misbrug eller vanrøgt af andre så personligt?

Vi er alle købt med Jesu blod, og juridisk tilhører vi allesammen ham. 
Enhver, som er brutal eller misbruger andre, angriber Jesu ejendom.
Seksuelt misbrug og følelsesmæssig eller fysisk vold må aldrig være 
en del af familielivet. Det er ikke kun en privatsag, der skal løses 
internt i familien. Der er brug for hjælp og indgriben udefra. Hvis du 
eller nogen i din familie bliver udsat for misbrug, skal du hurtigst mu-
ligt søge professionel hjælp hos nogen, du stoler på.

Hvilke bibelske principper skal du anvende i enhver vanskelig  
familiesituation, du oplever?
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1 Mos 42,21-24

 

Til eftertanke

9. AUGUST 2021

Skuepladsen gøres klar

Josef har tilgivet sine brødre. Måske havde han gjort det længe før, de 
dukkede op. Josef ville sandsynligvis ikke have haft så stor fremgang i 
Egypten, hvis han ikke havde tilgivet dem, for vrede og bitterhed ville i 
så fald have tæret på hans sjæl og ødelagt hans forhold til Gud.

Adskillige studier af mennesker, der har overlevet store traumer 
påført af andre, peger på, at tilgivelse er nøglen til at finde helbre-
delse og få mod på tilværelsen igen. Uden tilgivelse bliver vi ved med 
at være ofre. Tilgivelse har ikke kun betydning for de personer, som 
har øvet uret imod os; den betyder rigtig meget for os selv.

Selv om Josef har tilgivet sine brødre, er han ikke villig til at gen-
optage familieforholdet, hvor han forlod det ved den tørre brønd i 
Dotan. Han vil at finde ud af, om der er sket en forandring.

Hvad overhører Josef? Hvad fortæller det ham om hans brødre?

Al kommunikation er foregået gennem en tolk, så Josefs brødre er 
ikke klar over, at han forstår dem. Josef hører sine brødres beken-
delse. Brødrene havde troet, at de kunne undgå, at Josef sladrede 
til deres far ved at skille sig af med ham. De troede, at de kunne 
slippe for hans drømme eller for at se ham nyde rollen som deres 
fars yndlingssøn. Men i stedet for at finde hvile havde de i alle disse 
år været plaget af dårlig samvittighed. Deres handling havde ført til 
hvileløshed og en lammende frygt for Guds hævn. Josef har faktisk 
medlidenhed med dem. Han græder over dem.

Josef ved, at hungersnøden vil vare flere år endnu, så han insiste-
rer på, at de skal bringe Benjamin med, næste gang de kommer for 
at købe korn, og han beholder Simeon som gidsel.

Efter at have oplevet at Benjamin endnu er i live, holder han en 
fest, hvor han tydeligt favoriserer Benjamin (1 Mos 43,34) for at se, 
om den gamle misundelse stadigvæk dominerer brødrene. Brød-
rene viser ingen tegn på, at de er misundelige, men Josef ved, hvor 
snedige hans brødre kan være. De havde trods alt snydt en hel by 
(1 Mos 34,13), og han har regnet ud, at de har løjet om hans egen 
skæbne over for deres far (1 Mos 37,31-34). Så han opstiller endnu 
en prøve for dem (se 1 Mos 44).

Læs 1 Mos 45,1-15. Hvad fortæller det om, hvad Josef følte over 
for sine brødre, og om den tilgivelse, han havde givet dem? Hvad 
kan vi lære af denne historie?
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 Matt 18,21-35

Til eftertanke

10. AUGUST 2021

Tilgive og glemme?

Tilgivelse er blevet defineret som villigheden til at afstå fra ens ret til 
bitterhed, fordømmelse og hævn over dem, der har handlet uretfær-
digt mod en. Dr. Marilyn Armour, en familieterapeut, som arbejdede 
med overlevende fra Holocaust for at finde ud af, hvad disse overle-
vende havde gjort for at finde mening i det, de havde været udsat for, 
skriver: ”Hele ideen med tilgivelse er en bevidst handling fra offerets 
side. Det er ikke noget, der bare sker automatisk.“

Tilgivelse betyder ikke, at der ikke vil være konsekvenser. Tilgi-
velse betyder ikke, at en person, der udsætter andre for misbrug, 
får lov til at fortsætte med det. Tilgivelse betyder, at vi overgiver 
vores vrede og ønske om hævn til Gud. Hvis vi ikke gør det, vil vores 
vrede, bitterhed, forurettelse og had føre til, at det, personen gjorde 
imod os, bliver endnu værre.

Hvad gør det ved os selv, når vi tilgiver andre?

Der er ingen tvivl om, at noget af det vigtigste ved at lære at tilgive er 
at forstå, at vi selv er blevet tilgivet i Kristus. Vi har alle syndet, ikke 
kun mod andre mennesker, men også mod Gud.

Enhver synd er faktisk en synd mod vores Herre og Skaber. Men 
i Jesus kan vi få fuld tilgivelse for alle vores synder, selv om vi ikke 
fortjener det. Vi får den kun på grund af Guds nåde mod os. Når vi 
fatter dette store under, når vi forstår at tage imod Guds tilgivelse, 
når vi selv erfarer virkeligheden i Guds tilgivelse, da kan vi begynde 
at give slip og tilgive andre. Vi tilgiver ikke, fordi andre fortjener det, 
men fordi vi selv har fået tilgivelse fra Gud og selv har brug for det. 

Josef gav sin familie en ny chance. Han bar intet nag. Han trak 
ikke fortidens ugerninger frem igen.

Det er næsten umuligt at begynde på en frisk i en familie, hvor 
alle er blevet eksperter i at såre de andre. Men det var ikke sådan, 
Josef tænkte. Han ønskede at lade fortiden ligge og fremover leve 
med brødrene i kærlighed og accept. Hvis Josef havde haft en anden 
holdning, ville historien have fået en anden og ikke nær så lykkelig 
afslutning.

”Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet 
skjult; lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd“ (Rom 
4,7-8). Tænk over, hvordan dette løfte om Guds tilgivelse bør påvirke 
vores holdning over for dem, der har syndet imod os.

TIRSDAG
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 Luk 23,34

 Luk 6,28
Matt 5,44

Til eftertanke

11. AUGUST 2021

Omsæt det i praksis

For at kunne tilgive, er jeg nødt til at indrømme, at jeg er blevet 
såret. Det kan være svært, for mange gange har vi en tendens til at 
forsøge at begrave vores følelser frem for at bearbejde dem. Det er 
i orden at bringe vores følelse af forurettelse og vrede til Gud. Vi ser 
det ofte udtrykt i Salmerne. Jeg kan føle mig fri til at fortælle Gud, at 
jeg ikke brød mig om, hvad der skete, eller hvordan jeg blev behand-
let, og at det gør mig ked af det eller vred eller begge dele.

I historien om Josef ser vi, at han græd, da han så sine brødre 
igen og genoplever nogle af de følelser, han havde haft i fortiden.

Jesus udtrykte sin villighed til at tilgive, inden nogen havde bedt 
om tilgivelse. Hvornår tilgiver vi?

Jesus ventede ikke på, at vi skulle bede om tilgivelse. Vi behøver ikke 
vente på, at den, der har forsyndet sig imod os, beder om tilgivelse. 
Vi kan tilgive andre, uden at de tager imod vores tilgivelse.

Hvad viser disse tekster om, hvordan vi skal forholde os til dem, 
der forsynder sig imod os?

Ligesom kærlighed begynder tilgivelse med et valg i stedet for en 
følelse. Vi kan vælge at tilgive, selv om vores følelser ikke stemmer 
overens med vores valg. Gud ved, at i vores egen kraft er et sådant 
valg umuligt, men ”alting er muligt for Gud“ (Mark 10,27). Det er 
grunden til, at vi bliver opfordret til at bede for dem, der gør os ondt. 
I nogle tilfælde er personen måske allerede død, men vi kan alligevel 
bede om evnen til at tilgive ham eller hende.

Der er ingen tvivl om, at tilgivelse ikke altid er let. Den smerte og 
ødelæggelse, vi har været udsat for, kan være knusende og efterlade 
os sårede, lammede og ødelagte. Men heling vil komme, hvis vi til-
lader det. Heling vil være meget vanskelig, måske til og med umulig, 
hvis vi holder fast i bitterhed, vrede og had.

Korset er det bedste eksempel på, hvad det kostede Gud at tilgive 
os. Hvis Jesus kunne gå igennem det for os, selv når han vidste, at 
mange mennesker alligevel ville afvise ham, kan vi vel også lære at 
tilgive.

Hvem har du brug for at tilgive – hvis ikke for vedkommendes 
skyld, så måske for din egen?

ONSDAG
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1 Mos 50,15-21

 1 Mos 50,20

Til eftertanke

12. AUGUST 2021

At finde hvile efter tilgivelse

Josefs familie ankom endelig til Egypten. De mørke familiehemme-
ligheder er blevet afsløret. Hans brødre må have indrømmet, at de 
solgte Josef, da de forklarede for deres far, at den søn, han troede 
var blevet dræbt, nu var statsminister i Egypten.

Det er måske ikke altid muligt eller klogt at genoprette personfor-
hold, men det betyder ikke, at vi ikke kan tilgive. Vi bliver måske ikke 
i stand til at omfavne og græde sammen med den skyldige, men vi 
ønsker måske at udtrykke vores tilgivelse enten mundtligt eller gen-
nem et brev. Og så er det tid til at give slip på smerten, så vidt det er 
muligt. Måske vil noget af den altid være til stede, men vi kan i det 
mindste være på vej mod at hele sårene. 

Hvad bekymrer Josefs brødre, og hvorfor? Hvad siger deres frygt 
om dem selv?

I sytten år havde Josefs brødre boet i Egypten (1 Mos 47,28), men da 
Jakob døde, var de alligevel bange for, at Josef ville tage hævn. Igen 
gik det op for dem, hvor meget de havde såret Josef. Nu efter deres 
far død forsikrer han dem igen om sin tilgivelse. Denne genopfrisk-
ning var måske gavnlig både for Josef og hans brødre.

Hvis såret er dybt, kan der være brug for tilgivelse mange gange. 
Når mindet om den begåede uret dukker op, har vi brug for med det 
samme at gå til Gud i bøn og igen tage beslutningen om at tilgive.

Hvordan er dette vers med til delvist at forklare Josefs villighed til 
at tilgive sine brødre deres synd imod ham?

Josef var fuldt overbevist om, at hans liv var en del af Guds store 
plan for at frelse den dakendte verden fra hungersnød og dernæst at 
hjælpe sin familie med at opfylde Guds løfte om at blive et stort folk. 
Det gjorde det lettere for Josef at tilgive sine brødre, at han vidste, 
at Gud havde underkendt brødrenes onde planer for at tilvejebringe 
noget godt.

Josefs historie havde en lykkelig afslutning. Hvordan reagerer vi, 
når afslutningen ikke er så lykkelig? Kan vi sige, at med afslutnin-
gen på al synd og den store strid, når alle problemer er løst, vil det 
være en lykkelig afslutning for os alle? Kan det håb hjælpe os til at 
udholde mindre lykkelige afslutninger her og nu?

TORSDAG
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13. AUGUST 2021

Til videre studium

”Ligesom Josef blev solgt til hedningerne af sine egne brødre, så-
ledes blev Kristus solgt til sine bitreste fjender af en af sine disciple. 
Ligesom Josef blev falsk anklaget og kastet i fængsel på grund af sin 
uskyld, således blev Kristus foragtet og forkastet, fordi hans retfær-
dige, selvfornægtende liv var en bebrejdelse mod synden. Selv om 
han ikke var skyldig i nogen uret, blev han dømt på falske vidners 
udsagn. Josefs tålmodighed og ydmyghed under uretfærdighed og 
undertrykkelse, hans villighed til at tilgive og hans ædle storsind over 
for sine halvbrødre, er et forbillede på Frelserens holdning, da han 
i tavshed udholdt onde menneskers ondskab og forhånelser. Den 
reflekterer Jesu tilgivelse, ikke alene af morderne, men af alle, der 
kommer til ham for at bekende deres synder og bede om tilgivelse“ 
(Ellen White, Patriarker og profeter, s. 121).

”Der er ingen undskyldning for et uforsonligt sind. Den, der er 
ubarmhjertig mod andre, viser, at han ikke selv har fået del i Guds 
tilgivende nåde. Når Gud tilgiver, drages den fejlende nær til hans 
uendeligt kærlige hjerte. Hans guddommelige barmhjertigheds 
strømme flyder ind i hans sjæl, og gennem ham går de ud til andre. 
Den kærlighed og nåde, som Kristus åbenbarede i sit eget dyrebare 
liv, vil vise sig hos dem, som får del i hans nåde“ (Ellen White, Lys 
over hverdagen, 2. bd., s. 44).

1. ”Ikke at tilgive er som at drikke gift i håbet om, at den anden 
person vil dø.“ Hvad betyder denne udtalelse?

2. Hvilken hensigt havde Josef med at udarbejde så omfattende 
planer, inden han afslørede, hvem han var? Hvilken virkning 
havde det på ham selv og på hans brødre?

3. Josefs tjenere må have kendt til planerne med Josefs brødre  
(1 Mos 44,1-12). Hvordan påvirker tilgivelse dem, der ser på?

4. ”Gud leder aldrig sine børn anderledes, end de ville vælge at 
blive ledt, hvis de fra begyndelsen kunne se afslutningen og se, 
hvor enestående Guds formål er med den gerning, de udfører 
som hans medarbejdere“ (Ellen White, Jesu liv, s. 155). Tænk 
over dit eget liv, når du læser dette citat. Hvordan kan en for-
ståelse af denne udtalelse hjælpe os til at arbejde os igennem 
mange af de prøvelser og kampe, vi møder?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er 
værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?“ (Sl 27,1).

Mange af de mennesker, Jesus mødte, mens han arbejdede på jor-
den, var syge og nogle gange dødssyge. De flokkedes om Jesus for 
at blive helbredt og finde hvile fra deres lidelser. Og de fik det altid.

Nogle gange sagde han kun et ord, og de blev helt raske. Andre 
gange rørte han ved de syge, og de blev mirakuløst helbredt. Af 
og til sendte han dem af sted, og helbredelsen skete, mens de var 
på vej. Jesus helbredte mænd, kvinder, børn, jøder, ikke-jøder, rige, 
fattige og beskedne. De værste tilfælde af spedalskhed og blindhed 
var ikke uden for hans rækkevidde. Han helbredte også dem, der var 
ramt af den allerværste ”sygdom“, nemlig døden.

I denne uge skal vi se på to meget forskellige eksempler på helbre-
delse. I det ene var den syge så hårdt ramt, at han ikke engang var 
i stand til at komme til Jesus på egen hånd. Hans symptomer var 
tydelige for alle. I det andet eksempel var der ingen tydelige symp-
tomer. Men i begge tilfælde skete helbredelsen på Guds måde og til 
hans tid.

Når vi studerer hvile fra smerte og lidelse, vil vi også overveje det 
spørgsmål, som vi alle på et eller andet tidspunkt i vores kristenliv 
har mødt. Hvad sker der, når vores bøn om helbredelse ikke bliver 
besvaret?

Hvordan finder vi da hvile?

· Mark 2,1-12
· 1 Kong 18
· 1 Kong 19,1-8
· Matt 5,1-3
· Es 53,4-6
· 2 Kong 2,11
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 Mark 2,1-4

Til eftertanke

15. AUGUST 2021

Lægende hvile

Der er næppe noget værre tidspunkt, hvor vi har brug for hvile, end 
når vi er syge. Vi har brug for fysisk hvile, så vores krop kan styrke 
vores immunforsvar.

Ofte har vi også brug for mental hvile. Nogle gange handler det 
om noget så almindeligt som forkølelse eller migræne. Vi ligger der 
og forsøger ikke at tænke på alt det, vi burde gøre, men slet ikke har 
kræfter til. Andre gange, hvis det måske drejer sig om en livstruende 
situation, ligger vi vågne og bekymrer os over, hvad de medicinske 
prøver vil vise. Og ofte begynder vi at spekulere over, hvorfor. Har 
min usunde livsstil endelig indhentet mig? Var det de narkotiske stof-
fer, jeg tog for 20 år siden? Skyldes det de ekstra kilo, jeg har båret 
på de seneste år? Straffer Gud mig for den hemmelige synd, som 
ingen andre kender til?

Hvad sker der her?

For den lamme i denne beretning var årsagen oplagt. I Ellen Whites 
Jesu liv (s. 183-186) får vi baggrunden. Den lamme havde gjort visse 
ting, som han ikke var særlig stolt over. Hans syndige liv var årsag til 
hans sygdom, og de åndelige eksperter trak en lige linje fra årsag til 
virkning. Han var selv skyld i sygdommen på grund af sin synd, og 
der var ingen helbredelse.

Vi kan ofte være grebet af tanker om, hvem der er skyldig. Hvis 
der er begået en forbrydelse, skal nogen bøde for det. Hvis der sker 
en ulykke, bør nogen straffes. Men at give en syg skylden for sin til-
stand bringer ikke helbredelse eller sundhed til den syge.

Guds oprindelige plan indbefattede ikke smerte og lidelse. Sygdom 
kom til vores klode sammen med synden. Derfor har Gud givet os 
vejledning om sund levevis, så vi kan opnå en bedre livskvalitet her 
og nu. Men så længe vi befinder os i denne verden, er der ingen ga-
ranti for sundhed, uanset hvor nøje vi følger sundhedsprincipperne.

Den gode nyhed er, at Gud kan give os hvile, enten vi er syge 
eller sunde, uanset om vores sygdom er en følge af vores egne hand-
linger eller andre menneskers forsømmelse, vores gener eller en følge 
af at leve i denne syndige verden. 

At give nogen skylden for sygdom fremmer ikke helbredelse. Men 
hvorfor kan det i nogle tilfælde være et vigtigt skridt på vejen til 
helbredelse, at man forstår årsagen til ens sygdom?
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 Mark 2,5-12

 Mark 2,8-9

 

Til eftertanke

16. AUGUST 2021

Rodbehandling

Den lamme var blevet firet ned foran Jesus. Alles øjne var rettet mod 
Jesus. Ville han vælge at helbrede en person, der tydeligt var en syn-
der? Ville han komme med en irettesættelse for sygdommen?

Hvordan helbreder Jesus den lamme mand? Hvad er det første,  
han gør for ham?

Fordi vi ofte er uvidende om en sygdom, indtil vi ser symptomerne, 
har vi en tendens til at betragte sygdommen kun som symptomerne. 
Vi tror, at vi bliver raske ved at komme af med symptomerne. Jesu 
holdning til sygdom er anderledes. Han ved, hvad der er roden til al 
lidelse og sygdom, og han ønsker først at behandle den.

I tilfældet med den lamme gik Jesus direkte til roden af det, der 
plagede den lamme mest i stedet for at helbrede ham med det 
samme. Den lamme var tynget af sin skyld og adskillelse fra Gud 
mere, end han følte sygdommen. En person, som hviler i Gud, er i 
stand til at udholde enhver fysisk lidelse, der rammer i denne syndige 
verden. Så Jesus gik direkte til roden og tilbød først tilgivelse.

De religiøse ledere var chokerede, da de hørte Jesus udtale tilgi-
velse. Jesus vidste, hvad de tænkte og stillede dem et spørgsmål.

Hvilken udfordring giver Jesus de skriftkloge? Hvad handler hans 
spørgsmål egentlig om?

Tale er ofte værdiløs, men ikke når Gud taler. Alt blev i begyndelsen 
skabt ved Guds mægtige ord (1 Mos 1). Og selv om tilgivelse ikke er 
noget, vi kan se, koster den meget. Tilgivelse kostede Guds søns liv 
på korset. Alt andet er underordnet. Og for at vise tilgivelsens kraft 
og virkelighed vælger Jesus at helbrede den lamme.

Gud ønsker at helbrede vores indre først. Og nogle gange vælger 
han derefter at give umiddelbar fysisk helbredelse også, ligesom med 
den lamme. Men nogle gange er vi nødt til at vente til opstandelsens 
morgen for at opleve fysisk helbredelse. Uanset, så ønsker vores frel-
ser, at vi skal blive i stand til at hvile i forvisningen om hans kærlig-
hed og nåde og tilgivelse her og nu, selv midt i al lidelse.

Hvordan kan vi finde hvile og fred, også når vores bønner ikke  
bliver besvaret, i hvert fald ikke nu?
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 1 Kong 19,1-5

17. AUGUST 2021

På flugt

Data fra verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at den mest al-
mindelige sygdom i verden, der rammer mere end tre hundrede millio-
ner mennesker hvert år, ikke altid har tydelige symptomer. Depression 
forårsager invaliditet hos mange og bidrager dermed til den globale 
sygdomsbyrde.

Desværre taler man ikke meget om depression i kristne kredse, 
for det kan blive betragtet som et tegn på manglende tro. Skal de 
kristne trods alt ikke altid være fulde af glæde og lykke? Er depres-
sion ikke et tegn på, at der er noget galt med vores forhold til Gud?

De fleste ved, at dette ikke er sandt. Selv trofaste kristne kan til 
tider kæmpe med depression, især efter en traumatisk begivenhed, 
og det er ikke et tegn på manglende tro eller tillid til Gud. Vi kan 
læse Salmernes Bog og se den smerte, lidelse og kval, som Guds tro-
faste folk oplevede.

En depression kan komme langsomt og stille, og vi opdager det 
først, når den strammer grebet. Andre gange rammer den hurtigt 
som fx efter en særlig udmattende følelsesmæssig eller fysisk hæn-
delse. Guds trofaste profet Elias var fuldstændig udmattet både  
følelsesmæssigt og fysisk efter begivenhederne på Karmels bjerg.

Elias netop oplevet Guds mirakel, hvor ild kom ned fra himlen.  
Der var kommet regn som svar på hans bøn efter tre og et halvt års 
tørke. Hvorfor reagerede Elias på Jezabels trusler ved at flygte?

Det havde været et udmattende døgn for Elias. Sammen med den 
brutale opvågnen og dødstruslen satte oplevelsen på bjerget en de-
pression i gang hos Elias. Han havde også været til stede, da omkring 
850 Ba’al-profeter blev slagtet. Måske havde han selv været med til at 
gøre det (1 Kong 18,40). 

Så Elias begyndte at løbe for at komme væk. Nogle gange løber 
vi til køleskabet og forsøger at spise os glade igen. Andre gange 
forsøger vi at sove vores følelsesmæssige udmattelse væk. Nogle 
gange leder vi efter et nyt parforhold, et nyt job eller et nyt sted at 
bo i vores forsøg på at flygte. Og andre gange begraver vi os i endnu 
mere arbejde, flere tidsfrister og aftaler, idet vi forsøger stadig mere 
ivrigt at flygte fra det navnløse problem, som tapper os for al glæde 
og hvile. Mange bruger forskellige former for medicin i deres forsøg 
på at dulme smerten. I sidste ende skjuler de kun symptomerne. De 
løser ikke problemet, og ofte kan det gøre situationen værre.

TIRSDAG
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 1 Kong 19,4

Til eftertanke

18. AUGUST 2021

For træt til at løbe

Elias var blevet for træt til at løbe videre. Så han bad igen. Denne 
bøn var meget anderledes end den trosfyldte bøn, som Gud besva-
rede på Karmels bjerg (1 Kong 18,36-37) foran alle Ba’als-præsterne 
og profeterne, kongens hof og almindelige mennesker. Denne gang 
var det en enkel, kort og desperat bøn.

Elias siger, at han ikke er mere værd end sine fædre. Hvad mener 
han med det?

Da Elias endelig var faldet til ro, blev han overvældet af skyldfølelse. 
Han indså, at hans flugt ødelagde det, der kunne have været en 
gylden anledning til reformation i Israel. Han indså, at han havde 
skuffet dem, der havde brug for ham. Og han var ikke i stand til at 
gøre noget ved det. I et smertefuldt øjeblik af selvransagelse og med 
kendskab til sit folks historie så han sig selv som det, han virkelig var.

Det kan være en smertefuld erfaring for os alle, når vi indser, 
hvordan vi virkelig er. Men vi kan være taknemmelige for løftet om, 
at Gud vil se os, som han ser Jesus, uanset hvor syndigt vores liv er. I 
tro kan vi modtage Kristi retfærdighed (se Fil 3,9).

Depression har en tendens til at suge os ned i en mørk strømhvir-
vel af selvforagt. Og nogle gange tænker vi, at døden er den eneste 
udvej. Sådan var det for Elias. Det var for meget for ham. Han sagde: 
”Det er nok, Herre! Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine 
fædre“ (1 Kong 19,4).

Den gode nyhed er, at Den Store Læge ikke fordømmer Elias. 
Gud forstår bedre os, hvad vi står over for, når vi kæmper med de-
pression.

”Måske har vi ikke på det tidspunkt noget overvældende bevis 
for, at Frelserens ansigt er bøjet over os i medfølelse og kærlighed, 
men det er faktisk tilfældet. Vi mærker måske ikke hans synlige be-
røring, men hans hånd hviler på os i kærlighed og medfølende øm-
hed“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 107).

Gud ved og forstår, at ”vejen bliver for lang“ (1 Kong 19,7) for 
os, men nogle gange bliver han nødt til at vente, til vi holder op med 
at flygte. Så kan han gribe ind.

Hvilket håb og hvilken trøst kan du finde i følgende bibeltekster:  
Sl 34,18; Matt 5,1-3; Sl 73,26; Es 53,4-6?

ONSDAG
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 1 Kong 19,5-8

1 Kong 19,15-16
2 Kong 2,11

Til eftertanke

19. AUGUST 2021

Hvile og mere til

Gud vidste, at Elias var blevet træt af at løbe så langt og så længe. 
Gud vidste, at han var mere end fysisk træt. Han var også følelses-
mæssig udmattet og bar en enorm byrde af skyld. Men ligesom Jesus 
mange år senere gjorde for den lamme i Kapernaum, tørrede Gud 
tavlen ren og gav Elias hvile. Endelig kunne han virkelig sove og blive 
udhvilet og frisk.

Vi ville måske forvente, at det var afslutningen på historien, men 
det er det ikke. Guds hvile er ikke en engangsbegivenhed. At få del i 
Guds hvile indebærer helbredelse, at vi langsomt ændrer negative tan-
kemønstre og ødelæggende vaner. Gud jager ikke med helbredelse.

Hvor er Elias nu på vej hen, og hvorfor?

Efter sin hvile er Elias igen på vej. Men denne gang styrer Gud hans 
flugt. Gud forstår, at livet i denne syndige verden kan og vil give 
depressioner. Han forstår vores indskydelse til at flygte, men han øn-
sker at styre vores flugt. I stedet for alle de selvødelæggende over-
levelsesmekanismer, vi forsøger os med, ønsker Gud, at vi flygter til 
ham. Og når vi begynder at løbe hen til ham, ønsker han at lære os 
at lytte til den ”sagte susen“ (1 Kong 19,12), som vil give os hvile.
Elias havde ikke kræfter til at løfte sig selv op og foretage rejsen for 
at møde Gud. Gud giver kræfter til at møde ham, og Gud lover en 
bedre dag i morgen.

Mens Elias lå under sin gyvelbusk og ønskede at dø, troede han, 
at hans bedste dage var forbi.

Hvad var der endnu i vente for Elias?

Gud vidste, at der var bedre dage i vente for Elias. Helbredelse ville 
komme til profeten, når han lærte at regulere sit liv efter Guds ryt-
mer og acceptere Guds hvile. Der var stadigvæg konger, der skulle 
salves og en efterfølger, der skulle udvælges. Gud kendte allerede 
Elisa, som skulle blive næsten som en søn for Elias. Gud vidste, at i 
tro ville Elias igen nedkalde ild fra himlen (2 kong 1,10). Der skulle 
ikke være en desperat død under gyvelbusken for Elias. I stedet 
skulle han opleve en tur i en ildvogn til himmelsk hvile.

Hvad kan vi fra beretningen om Elias lære om, hvorfor vi med Guds 
kraft må forsøge ikke at opgive, uanset hvor dårligt vi har det?

TORSDAG
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20. AUGUST 2021

Til videre studium

”Med den konstante forandring i vores vilkår kommer der foran-
dringer i vores erfaring, og under disse forandringer bliver vi enten 
begejstrede eller deprimerede. Men forandringen i vores vilkår har 
ikke magt til at forandre Guds forhold til os. Han er den samme i går, 
i dag og i al evighed. Og han beder os om at have urokkelig tillid til 
hans kærlighed“ (Ellen White, In Heavenly Places, s. 120).

”Bliv ved med at se hen til Jesus, opsende stille bønner i tro og 
gribe fat i hans styrke, hvad enten du føler det eller ej. Gå fremad, som 
om hver bøn, der er bedt, er nået frem til Guds trone og besvaret af 
ham, hvis løfter aldrig svigter. Gå fremad med sang og syng lovpris til 
Gud i dit hjerte, selv om du er deprimeret og har en følelse af tungsind 
og bedrøvelse. Jeg kan fortælle dig af egen erfaring, at der vil komme 
lys. Glæde vil blive os til del, og tågen og skyerne vil forsvinde. Vi vil 
gå fra skyggernes og mørkets knugende magt ind til hans nærheds 
klare solskin“ (Ellen White, Selected Messages, 2. bd., s. 242-243).

1. Det kan ofte være vanskeligt at hjælpe en, der lider af en mental 
sygdom. Hvad kan din lokale menighed gøre for at lære, hvor-
dan I bedre kan hjælpe mennesker, der lider af depression?

2. Vi kæmper ofte med at være åbne og ærlige over for Gud. Læs 
nogle kapitler Salmernes Bog og læg mærke til, hvor åbne og 
ærlige forfatterne var over for Gud. Hvordan kan vi udvikle en 
atmosfære af åbenhed og ærlighed i vores lokale menighed?

3. Bøn kan ofte være vanskelig, når vi er deprimerede. Hvordan kan 
forbøn hjælpe dem, der ikke er i stand til at bede for sig selv?

4. Hvorfor er det vigtigt at huske, at tro ikke er følelser? Bare fordi 
vi er deprimerede, nedtrykte, bange og bekymrede, betyder det 
ikke, at vi mangler tro eller tillid til Gud. Det betyder kun, at vi i 
øjeblikket er deprimerede, nedtrykte, bange og bekymrede, lige-
som alle på et eller andet tidspunkt har været det. Hvordan kan 
vi lære i sådanne perioder i vores liv at række ud i tro og have 
forbindelse med andre, uanset hvor vanskeligt det synes?

5. Hvilket håb kan du finde i beretningen om den lamme, især hvis 
syndige vaner har ført til sygdom i dit liv?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 21. AUGUST 2021



1
”Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag 
hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte“ 
(1 Mos 2,3).

Kan du forestille dig, hvordan skabelseshandlingerne må have været? 
Lys i mørket, havet fyldt med liv, fugle, der pludselig fløj af sted. 
Og skabelsen af Adam og Eva. Vi kan slet ikke fatte, hvordan Gud 
gjorde det.

Men efter al denne aktive skabelse vendte Gud sin opmærksomhed 
mod noget andet. Ved første øjekast virkede det ikke så fantastisk 
som springende hvaler eller smukke fuglefjer. Gud skabte ganske  
enkelt en dag, den syvende dag, og så gjorde han den helt speciel. 
Selv før menneskeheden for af sted i vores selvskabte stressede 
tilværelse, skabte Gud et levende mindesmærke. Gud ønskede, at 
denne dag skulle være en tid til at standse op og bevidst nyde livet, 
en dag, hvor vi skulle være og ikke gøre, hvor vi skulle glæde os over 
Guds gaver: græsset, luften, de vilde dyr, vand, mennesker og mest 
af alt Skaberen selv, alle gode gavers giver.

Invitationen stod også ved magt, efter at det første par var blevet 
bortvist fra Edens have. Gud ønskede at sikre sig, at invitationen 
kunne modstå tidens tand, så lige fra begyndelsen vævede han den 
ind i selve tidens rytme.

I denne uge skal vi studere Guds fantastiske invitation til regelmæs-
sigt hver syvende dag at få del i en dynamisk hvile.

· 1 Mos 1
· 2 Mos 20,8-11
· 2 Mos 16,14-31
· 5 Mos 5,12-15
· Sl 92
· Es 58,13
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SØNDAG

 

 1 Mos 1,1-31

1 Mos 1,26-27
1 Mos 2,7.21-24

Til eftertanke

22. AUGUST 2021

Optakt til hvile

Gud var i begyndelsen. Gud Herren talte, og det stod der. Lys ad-
skilles fra mørke; hvælving, himmel og hav bliver på Guds befaling 
til på den anden dag. Det tørre land og planter følger på den tredje 
dag. Gud danner de grundlæggende rammer for tid og geografi, og 
så fylder han det i løbet af de næste tre dage. Lys hersker på himlen 
både dag og nat. I modsætning til historier fra de fleste oldtidskul-
turer gør den bibelske skabelsesberetning det meget klart, at solen, 
månen og stjernerne ikke er guder. De blev kun en del af billedet på 
den fjerde dag og er underlagt Skaberens ord.

Moses’ beskrivelse af den 5. og den 6. dag (1 Mos 1,20-31) er 
fyldt med liv og skønhed. Fugle, fisk, landdyr fylder alle sammen det 
rum, som Gud havde forberedt.

Hvad indikerer Guds evaluering om skabelsen?

Gud har ikke skabt et tilfældigt sted. Det er fuldkomment. Jorden 
myldrer af liv. Og som et fængende omkvæd med en iørefaldende 
melodi bliver Gud efter hver dag ved med at sige, at det var godt.

Hvad er anderledes ved menneskets skabelse i forhold til resten  
af den skabte verden?

Gud bøjer sig ned og begynder at forme mudder. At mennesket 
blev skabt i Guds billede så de skulle ligne Gud er en anskuelses-
undervisning i intimitet og nærhed. Gud bøjer sig ned og puster liv 
ind i Adams næsebor, og så er der et levende væsen. Evas specielle 
skabelse af et af Adams ribben tilføjer endnu et vigtigt element til 
skabelsesugen. Ægteskabet er en del af Guds oprindelige plan for 
menneskene, en hellig pagt af enhed mellem ’ish og ’ishah, ”mand“ 
og ”kvinde“.

Da Gud denne gang så på alt det, han havde skabt på den sjette 
dag, lyder omkvædet en smule anderledes: han så, at det var virkelig 
godt (1 Mos 1,31, Bibelen 2020).

Tænk over, hvor radikalt forskellig den bibelske skabelsesberetning 
er fra det, mennesker, uden Guds Ords ledelse, lærer. Tænk over, 
hvor afhængige vi er af Guds Ord for at forstå sandhed.
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 2 Mos 20,8-11

 

Til eftertanke

23. AUGUST 2021

Buddet om at hvile

Det kan godt være, at skabelsen er ”virkelig god“, men den er endnu 
ikke fuldendt. Skabelsen fuldendes med Guds hvile og en særlig vel-
signelse over den syvende dag, sabbatten. ”På den syvende dag var 
Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende 
dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført“ (1 Mos 2,3).

Sabbatten er en uadskillelig del af Guds skaberværk. Den er fak-
tisk skabelsens højdepunkt. Gud skaber hvile og plads til samvær, 
hvor menneskeheden, som i begyndelsen kun bestod af Adam og 
Evas kernefamilie, kunne standse deres daglige aktiviteter og hvile 
sammen med deres Skaber.

Desværre kom synden ind i verden og ændrede alt. Ikke læn-
gere noget direkte samvær med Gud. I stedet kom der smertefulde 
fødsler, hårdt arbejde, skrøbelige og dårligt fungerende personfor-
hold, osv. osv. – den klagesang, som vi alle kender så godt i livet i 
en syndig verden. Men selv i alt det forbliver sabbatten. Den er et 
evigt symbol på vores skabelse, og den er et tegn på vores håb og på 
Guds løfte om genskabelse. Hvis de havde brug for sabbatshvile før, 
havde de endnu mere brug for den efter synden.

Mange år senere, da Gud befriede sine børn fra slaveriet i Egyp-
ten, mindede han dem igen om denne særlige dag.

Hvad lærer denne tekst os om sabbattens betydning i forhold til 
skabelsen?

Med dette bud kalder Gud os til at huske vores oprindelse. I mod-
sætning til, hvad så mange tror, er vi ikke et resultat af kolde, ukær-
lige og blinde kræfter. Tværtimod! Vi er væsener skabt i Guds billede. 
Vi er skabt til at have fællesskab med Gud. Det betød ikke noget, at 
israelitterne var blevet behandlet som slaver med ringe værdi. Hver 
sabbat blev de på en særlig måde kaldet til at huske, hvem de virke-
lig var: væsener skabt i Guds eget billede.

”Og fordi Sabbatten er et mindesmærke for skaberværket, er den 
et tegn på Kristi kærlighed og magt“ (Ellen White, Jesu liv, s. 195).

Tænk over, hvor vigtig læresætningen om en skabelsesuge på seks 
dage er. Den er så vigtig, at Gud for at minde os om det har befalet 
os uden undtagelse at sætte en syvendedel af vores tid til side hver 
uge. Det siger også noget om, hvor vigtigt det er, at vi husker vores 
sande oprindelse, som den gengives i Første Mosebog.
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2 Mos 16,14-31

Til eftertanke

24. AUGUST 2021

Nye forhold

Efter i 40 år at have vandret omkring i ørkenen er en ny generation 
vokset op, som kun har et svagt minde om Egypten, om noget i det 
hele taget. Deres livserfaring var meget anderledes end deres foræl-
dres. Denne nye generation havde oplevet deres forældres gentagne 
mangel på tro, og som en følge deraf var de også nødt til at vandre 
om i ørkenen, mens deres forældres generation døde.

De var privilegeret ved at have helligdommen midt i deres lejr, og 
de kunne se skyen, der indikerede Guds nærvær, svæve over taber-
naklet. Denne sky, som gav dem skygge om dagen og lys og varme 
om natten, var en konstant påmindelse om Guds kærlighed og om-
sorg for dem.

Hvilken personlig påmindelse om sabbatshvilen havde de?

I modsætning til populær teologi viser disse vers, at sabbatten på den 
syvende dag eksisterede før lovgivningen på Sinaj.

Den særlige mad, som Gud gav dem, var en daglig påmindelse om, 
at Skaberen opretholdt sine skabninger. På en meget konkret måde 
sørgede Gud for deres behov. Hver dag skete det mirakel, at der var 
mad, som forsvandt, når solen stod op. Hver gang nogen forsøgte at 
gemme manna til næste dag, rådnede det og begyndte at lugte. Men 
hver fredag var der nok til en dobbelt portion, og det, der blev gemt 
til sabbatten, holdt sig ved et mirakel frisk og velduftende.

Nu havde Israel helligdomstjenesten og alle de love og regler, der 
er nedskrevet i 3. og 4. Mosebog. Alligevel sammenkalder den ald-
rende Moses alle og gentager deres historie og gennemgår igen de 
love, som Gud havde givet dem (se 5 Mos 5,6-22).

Den nye generation var endelig klar til at gå ind i det lovede land. 
Folket stod over for at få ny ledelse, og den aldrende Moses ønskede 
at sikre sig, at denne generation skulle huske, hvem de var, og hvad 
deres opgave bestod i. Han ønskede ikke, at de skulle gentage deres 
forældres fejltagelser. Derfor gentog han Guds love. De Ti Bud blev 
gentaget, så denne generation, som var lige ved at indtage Kana’an, 
ikke skulle glemme.

I vores personlige erfaring er Jesu genkomst aldrig længere væk end 
et øjeblik efter vores død. Hans genkomst er derfor altid nær, måske 
nærmere end vi forestiller os. Hvordan er sabbatshelligholdelse med 
til ikke bare at minde os om, hvad Gud har gjort for os, men også 
om, hvad han vil gøre for os, når Jesus kommer igen?

TIRSDAG
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2 Mos 20,8-11 
5 Mos 5,12-15

Til eftertanke

25. AUGUST 2021

Endnu en grund til at hvile

Israels lejr befinder sig på den østlige side af Jordan. De havde ind-
taget kongen af Bashans og to amoritterkongers landområder. På 
dette vigtige tidspunkt sammenkalder Moses endnu engang hele 
Israels folk og minder dem om, at den pagt, de indgik ved Sinaj, ikke 
kun gjaldt for deres forældre, men også for dem. Og så fortsætter 
han med at gentage De Ti Bud, så de igen kan blive mindet om dem.

Hvilken forskel er der i sabbatsbuddet i de to gengivelser?

I 2 Mos 20,8 begynder buddet med ordet ”Husk“. 5 Mos 5,12 be-
gynder med ”Giv agt på“. Ordet ”husk“ kommer lidt senere i buddet 
(5 Mos 5,15). I det vers bliver de bedt om at huske, at de var slaver i 
Egypten. Selv om hele denne generation var vokset op som frie, ville 
de alle sammen have været slaver, hvis ikke de mirakuløst var blevet 
befriet. Sabbatsbuddet skulle minde dem om, at den samme Gud, 
som var aktiv i skabelsesberetningen, også var aktiv i deres befrielse: 
”Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm“ 
(5 Mos 5,15).

Denne sandhed passer med den situation, som israelitterne be-
fandt sig i, da de for anden gang stod ved grænsen til det lovede 
land fyrre år efter den første generation, som havde fejlet så stort. 
De var lige så hjælpeløse i at indtage landet, som deres forfædre 
havde været i at flygte fra Egypten. De havde brug for Gud, som 
handler ”med stærk hånd og løftet arm.“

Sabbatten er ved at få en yderligere dimension. Israel skal fejre 
sabbatten (5 Mos 5,15), fordi Gud er befrielsens Gud.

Skabelsen er selvfølgelig ikke langt borte fra sabbatsbuddet, hel-
ler ikke i Femte Mosebog, selv om der gives en anden motivation. På 
en måde er Israels befrielse fra Egypten begyndelsen på en ny ska-
belse, der ligner skabelsesberetningen i Første Mosebog. Israel som 
et befriet folk er Guds nye skabning (se fx også Es 43,15).

Og fordi udgangen af Egypten ses som et symbol på frihed fra 
synd, altså genløsning, kan vi i sabbatten finde et symbol både på 
skabelsen og frelsen. Sabbatten peger tydeligt hen til Jesus, vores 
skaber og frelser.

Læs Joh 1,1-3. Hvad lærer disse vers os om Jesus som vores skaber 
og frelser?

ONSDAG
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 Sl 92
Es 58,13

 3 Mos 19,3

Til eftertanke

26. AUGUST 2021

Sabbatshelligholdelse

Gud befalede sit folk at holde sabbatsdagen hellig. Sammen med 
buddene om ikke at begå drab eller stjæle finder vi buddet om at 
huske sabbatten, selv om Bibelen ikke giver os nogen detaljer om, 
hvordan vi skal holde den.

Hvilken slags atmosfære bør vi skabe og fremhæve på sabbatten?

Sabbatshelligholdelse betyder, at vi fejrer skabelsen og forløsningen. 
Dens atmosfære bør derfor være fyldt med fryd og glæde i Herren, 
ikke tung dysterhed.

At huske sabbatten begynder ikke på den syvende dag. Den 
første sabbat var højdepunktet på skabelsesugen. På samme måde 
skulle vi ”huske sabbatsdagen“ hele ugen og på forhånd planlægge, 
så vi kan sætte vores ugentlige arbejde til side og på den måde 
”holde sabbatten hellig“, når den kommer. Det er en god ide bevidst 
at forberede sabbatten gennem hele ugen og især på ”forberedel-
sesdagen“ (Mark 15,42) eller fredagen. Det forøger vores glæde, når 
forventningen opbygges for denne helt specielle dag.

Hvilken vigtig side ved sabbatshelligholdelse fremhæves her?

Sabbatshelligholdelse betyder også at styrke vores forhold til familie 
og venner. Gud giver os tid til at fokusere på samvær med hele fami-
lien, og det indbefatter hvile også for tjenere og familiens dyr (se 2 
Mos 20,8-11). Sabbat og familie hører sammen.

Hvile og familiesamvær er vigtige principper, men sabbatshel-
ligholdelse betyder også deltagelse i fælles, fokuseret tilbedelse af 
Gud sammen med vores menighedsfamilie. Jesus deltog i og ledte 
gudstjenesten, mens han var her på jorden (se 3 Mos 23,3; Luk 4,16; 
Hebr 10,25).

Selv om vores ugentlige rutiner og rytme er travl, er der dybt i vo-
res hjerter en længsel efter ægte sabbatshvile, ægte fællesskab med 
vores skaber. Når vi husker at standse alt vores arbejde og planlæg-
ger at tilbringe tid sammen med Gud og styrke vores personforhold, 
kan vi få del i sabbattens rytme og hvile.

Hvordan har din erfaring været med hensyn til sabbatten og de 
velsignelser, der kan komme af at holde sabbat? Hvad kan du evt. 
også gøre for at gøre den til den hellige tid, den er ment at være?

TORSDAG
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27. AUGUST 2021

Til videre studium

”Gud gav menneskene mindet om sin skaberkraft, for at de skulle 
kunne lære ham at kende gennem hans hænders værk. Sabbatten 
byder os at se Skaberens herlighed i alt det, han har skabt, og det 
var, fordi Jesus ønskede, at vi skulle gøre dette, at han forbandt sine 
dyrebare lærdomme med de skønne ting i naturen … Efter som vi 
kommer nær til naturen, vil Kristus gøre sin nærværelse virkelig for 
os og tale til vort hjerte om sin fred og kærlighed“ (Ellen White, Lys 
over hverdagen, 1. bd., s. 13-14).

”En af de vigtigste grunde til, at Herren befriede Israel fra Egyp-
tens slaveri, var, at de så kunne holde hans sabbat hellig … Moses og 
Aron fornyede tydeligvis læren om sabbattens hellighed, for Farao 
klagede til dem: ‘I vil skaffe dem fri for deres tvangsarbejde’ (2 Mos 
5,5). Dette tyder på, at Moses og Aron begyndte en sabbatsreform i 
Egypten.

Men sabbatshelligholdelsen skulle ikke være et minde om deres 
slaveri i Egypten. Dens helligholdelse til minde om skabelsen skulle 
inkludere et lykkeligt minde om den befrielse fra religiøs undertryk-
kelse i Egypten, der gjorde sabbatshelligholdelse vanskelig. På samme 
måde skulle deres befrielse fra slaveriet i al fremtid fremkalde øm 
omsorg for de fattige og undertrykte, de faderløse og enkerne i deres 
hjerter“ (Appendix note, Ellen White, From Eternity Past, s. 549).

1. Nogle kristne anser teistisk evolution som en acceptabel forkla-
ring på skabelsen. Er teistisk evolution forenelig med Syvende 
Dags Adventistkirkens tro og lære? Hvilken begrundelse er der 
for at holde den syvende dag hellig, hvis jorden ikke blev skabt 
på en uge, men i virkeligheden på milliarder af år?

2. Hvad siger du til argumentet om, at det ikke betyder noget, 
hvilken dag vi holder, så længe vi har en ugentlig hviledag? Eller 
hvordan svarer vi på påstanden om, at Jesus er vores sabbats-
hvile, så derfor behøver vi ikke at holde hviledag?

3. Hvordan kan sabbatshelligholdelse minde os om frihed og  
befrielse? 

4. Nogle påstår, at sabbatshelligholdelse er et forsøg på at nå 
himlen ved egne gerninger. Kan en hviledag være et udtryk for 
gerninger?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 28. AUGUST 2021



1
”Seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal 
der være fuldstændig hvile med hellig festforsamling. Da må I ikke 
udføre noget arbejde, det er sabbat for Herren, overalt hvor I bor“ 
(3 Mos 23,3).

Vi møder ofte mange slags argumenter for ikke at holde den sy-
vende dag som sabbat. Der hævdes fx, at Jesus forandrede sabbat-
ten til søndag, at Jesus afskaffede sabbatten, eller at Paulus gjorde 
det, at apostlene erstattede sabbatten på den syvende dag med 
søndag for at fejre opstandelsen, osv. I de seneste år er nogle af 
argumenterne blevet mere sofistikerede. Nogle siger for eksempel, 
at Jesus er vores sabbatshvile, så derfor behøver vi ikke at holde 
sabbatsdagen eller nogen dag i det hele taget. Og så møder vi selv-
følgelig det argument, at vi ved at hvile på den syvende dag forsøger 
at arbejde os til frelse.

På den anden side er nogle kristne blevet mere interesserede i tan-
ken om hvile, om en hviledag, og selv om de argumenterer for, at 
det drejer sig om søndag, eller at det ikke betyder noget, hvilken dag 
det er, har de fanget Bibelens ide om hvile, og hvorfor den er vigtig.
Som syvendedagsadventister tror vi på Guds morallovs evige gyldig-
hed, og at lydighed mod det fjerde bud, som det står, ikke er mere et 
forsøg på at opnå frelse end lydighed mod det femte, sjette, første 
eller noget andet bud.

I denne uge skal vi se mere på den hvile, som Gud har givet os i sab-
batsbuddet, og hvorfor den er vigtig.

· 1 Mos 1,26-27
· 1 Mos 9,6
· 2 Pet 2,19
· Rom 6,1-7
· 2 Mos 19,6
· Joh 5,7-16
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SØNDAG

 1 Mos 1,26-27
1 Mos 9,6

 

 1 Mos 2,15.19

Til eftertanke

29. AUGUST 2021

Sabbat og skabelse

Af alle De Ti Bud begynder kun det fjerde med ordet ”husk“. Der 
siges ikke ”Husk ikke at stjæle“ eller ”Husk ikke at begære“. Men der 
står ”Husk sabbatsdagen…“

Tanken om at huske forudsætter en forhistorie. Der skete noget 
i fortiden, som vi har brug for at huske. Når vi husker, forbindes vi 
med fortiden, og befalingen ”Husk sabbatsdagen og hold den hel-
lig” markerer en lige linje tilbage til selve skabelsen.

Hvad siger disse vers om, hvor specielle vi mennesker er, og hvor 
radikalt anderledes vi er fra resten af Guds skaberværk på jorden? 
Hvorfor er det vigtigt, at vi forstår denne forskel?

Når vi husker skabelsen, husker vi, at vi er skabt i Guds billede. Dette 
siges ikke om noget andet, der omtales i skabelsesberetningen. Det 
er indlysende, at vi mennesker er helt anderledes end nogen anden 
skabning på vores planet, uanset hvor meget DNA vi har tilfælles med 
nogle dyr. Og i modsætning til populær mytologi er vi ikke kun en 
bedre udviklet udgave af en fortidsabe. Som mennesker skabt i Guds 
billede er vi enestående blandt alt det, Gud skabte i vores verden.

Hvordan minder skabelsesberetningen os om vores forhold til  
skabelsen?

Når vi indser, at Gud også skabte vores verden, minder det os om 
vores ansvar over for skaberværket. Vi skal herske over det (1 Mos 
1,28). Men at herske over betyder ikke, at vi skal udnytte skabervær-
ket. Vi skal herske over det som Guds forvaltere. Vi skal forholde os 
til skaberværket, som Gud ville gøre det.

Synd har ødelagt og lavet uorden i alt, men vores jord er stadig-
væk Guds skaberværk, og intet giver os ret til at udnytte den, især 
ikke på bekostning af andre mennesker, selv om det desværre alt for 
ofte sker.

Hvordan kan sabbatten udover at minde os om Gud som skaber 
hjælpe os til at blive mere bevidst om, hvor vigtigt det er, at vi  
passer godt på miljøet?
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MANDAG

 

 

 1 Mos 4,7
 Hebr 12,1
2 Pet 2,19

 Rom 6,1-7

 

 Til eftertanke

30. AUGUST 2021

Frihedsfejring

Som vi tidligere så, peger sabbatten på mere end kun skabelses-
dagene. Den anden gang De Ti Bud forkyndes, gennemgår Moses 
Israels 40 år i ørkenen. Den sætning, som denne gang introducerer 
begrundelsen for at holde sabbatten hellig, henviser ikke til skabel-
sen, men til befrielsen fra slaveri og fangenskab i Egypten (5 Mos 
5,12-15).

Og selv om vi i dag ikke er slaver i Egypten, kan vi stå over for en 
anden slags slaveri, som på nogle måder er lige så undertrykkende.

Hvilke andre former for slaveri står vi over for i dag?

Sabbatten er en fejring af frihed fra alt det, der holder os fanget. På 
sabbatten bliver vi mindet om, at vi ejer frihed fra synd, ikke i vores 
egen kraft, men ved Guds kraft, som tilbydes os gennem tro. Vi bli-
ver også mindet om, at det er en frihed, som vi ikke har gjort os for-
tjent til. De førstefødte blandt Israels børn blev frelst ved, at lammets 
blod blev smurt på dørstolperne aftenen inden udgangen af Egypten 
(2 Mos 12). Vi er også blevet frelst ved lammets blod og kan nu van-
dre i den frihed, der er vores i Jesus Kristus.

Hvad siger Paulus, som kan kædes sammen med det, vi har fået 
gennem sabbatten?

I selve ordlyden i 5 Mos 5,15 – ”Husk, at du selv var træl i Egypten, 
og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet 
arm“ – blev israelitterne igen mindet om, at det var Guds gerning og 
kraft, der frelste dem. Vi som kristne bør endnu mere erkende, at det 
kun er Kristi kraft og gerning for os, der har frelst os fra synd.

Det fjerde bud beder os om at hvile i den frelse, som Gud har 
tilvejebragt for os gennem sin stærke hånd. Vi befries fra vores egne 
forsøg på retfærdighed, når vi husker, at Gud er skaberen, og at vi 
kan stole på, at han også kan og vil genskabe os og også befri os her 
og nu fra syndens slaveri, hvis vi er villige til at lade ham arbejde i os.

Har du selv erfaret syndens slaveri? Hvordan kan vi lære at sætte 
pris på de løfter, vi har fået i Jesus om frihed fra syndens slaveri?
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 2 Mos 19,6

 

 2 Mos 23,12

TIl eftertanke

31. AUGUST 2021

Den fremmede i dine byer

Hvad siger denne tekst om det gamle Israels status? Se også  
1 Pet 2,9.

Israel var blevet kaldt ud af Egypten for at være Guds pagtsfolk, den 
nation, som hvis de var forblevet tro mod Gud, skulle have forkyndt 
evangeliet til hele verden. Der er ingen tvivl om, at Gud havde særlig 
omsorg for dem og viste dem ekstra opmærksomhed. De havde ene-
stående privilegier og samtidigt et specielt ansvar.

Hvad sker der ellers i dette vers? Hvad fortæller dette vers om,  
hvordan Gud betragtede andre folk end israelitterne?

Sabbattens universelle karakter bliver ofte overset. Den mest almin-
delige fejl er at påstå, at den kun gjaldt for jøderne. Det er en fejl, som 
tilbagevises i de første to kapitler i Første Mosebog. Gud skabte trods 
alt alle mennesker. Alle mennesker bør derfor huske sabbatsdagen.

Vi bør altid huske, hvad sabbatten repræsenterer for os. Men 
vi bør også huske, hvad den bør fortælle os om andre mennesker. 
Vores hvile og forhold til vores skaber og frelser vil på en måde auto-
matisk få os til at betragte andre med nye øjne og se dem som væ-
sener, der er skabt af den samme Gud som os, elsket af den samme 
Gud, som elsker alle og døde både for dem og for os. Som vi har set 
(2 Mos 20,10; 5 Mos 5,14), skulle både tjenerne, de fremmede og til 
og med dyrene hvile på sabbatten.

At selv den fremmede i deres byer skulle nyde godt af sabbattens 
hvile, er sigende. De var mennesker, som endnu ikke havde del i de 
pagtsløfter, som var givet til Israel. Hverken mennesker eller dyr skal 
nogen sinde udnyttes eller misbruges. Hver uge skulle jødefolket 
og vi i dag mindes om, hvor meget vi har tilfælles med andre men-
nesker. Og selv om vi nyder velsignelser og privilegier, som andre 
ikke gør, må vi huske, at vi stadigvæk er medlemmer af den samme 
menneskelige familie og skal derfor behandle andre med respekt og 
værdighed.

Hvordan kan din egen sabbatshelligholdelse måske blive en vel- 
signelse for dem, der ikke holder sabbat? Hvordan kan du bruge  
sabbatten som et vidnesbyrd for andre?

TIRSDAG
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 Joh 5,7-16

 Es 58,13-14

1. SEPTEMBER 2021

At tjene andre ærer Guds sabbat

I den nytestamentlige verden havde de religiøse ledere udviklet 
sabbatshelligholdelse til en kunstart. Der var opstillet hundredvis af 
forbud og regler som en hjælp til at holde sabbatten hellig.

Dette indbefattede et forbud mod at binde eller løse noget,  
dele to tråde, slukke en ild, transportere noget fra et privat hus til  
et offentligt sted, eller offentligt at transportere noget ud over en 
bestemt afstand.

Hvad bliver Jesus beskyldt for i denne tekst?

Lederne ignorerede fuldstændigt det fantastiske mirakel, som Jesus 
havde udført, og den frihed fra sygdom, som han havde givet denne 
mand. De var besat af, at den helbredte mand bar sin båre i det 
offentlige rum på sabbatten. I stedet for at se, hvordan han, som er 
”Herre også over sabbatten“ (Mark 2,28), benyttede denne særlige 
dag, var lederne opsat på at fastholde deres egne love og regler. Vi 
må være forsigtige, så vi ikke på vores egen måde i vores sammen-
hæng i dag begår de samme fejl.

Hvordan opstiller Esajas i disse vers Guds program for sabbats- 
helligholdelse?

Gud ønsker ikke tom tilbedelse eller dydig stilhed. Han ønsker at se 
sit folk engageret med andre mennesker, især de svage og under-
trykte.

Esajas gør det meget tydeligt i Es 58,13-14: ”Hvis du tager dig i 
vare på sabbatten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du 
kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis 
du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe 
aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren. Jeg vil føre dig 
frem over landets høje og lade dig nyde godt af din fader Jakobs 
ejendom. Herren selv har talt.“

At ”gøre, som vi plejer“ er det samme som at overtræde sabbats-
buddet. Menneskenes dagsorden er ikke en del af Guds ideal for 
sabbatten. I stedet inviteres vi til at hjælpe dem, der har det svært, 
som er fanger, som er sultne og nøgne, som vandrer i mørke, og hvis 
navn ingen lader til at huske. Mere end nogen anden dag i ugen bør 
sabbatten bringe os ud af vores selviskhed og få os til at tænke mere 
på andre og deres behov end på os selv og vores behov.

ONSDAG
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 2 Mos 
31,13.16-17

Til eftertanke

2. SEPTEMBER 2021

Tegnet på, at vi tilhører Gud

Under Anden Verdenskrig forventede England et nært forestående 
angreb fra den tyske hær. Man gjorde store forberedelser for at be-
skytte sit hjemland så godt, det lod sig gøre. Langs strandene blev 
der bygget ekstra forstærkninger. Veje ville selvfølgelig give fjenden 
den hurtigste adgang til sit mål. Derfor blev der opstillet blokader 
på strategiske steder. Og så gjorde de engelske myndigheder noget 
mærkeligt. For at sagtne fjendens fart og forvirre dem, blev alle 
jernbane- og vejskilte fjernet. Indhuggede tegn på sten og bygninger 
kunne ikke fjernes, men de blev dækket med cement.

Tegn er vigtige. De bruges som mærker og vejvisere. I tiden før 
GPS havde vi alle kort og kiggede efter vejskilte.

Hvad er sabbatten er tegn på? Hvordan kan vi, som tror på Guds 
lovs evige gyldighed, anvende dette på os selv?

Disse ord blev specifikt talt til det gamle Israel. Men vi, som er 
kristne, er ”Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte“ (Gal 
3,29), og sabbatten er stadigvæk et tegn mellem Gud og hans folk. 
Anden Mosebog 31 understreger, at sabbatten er et tegn på Guds 
eviggyldige pagt (2 Mos 31,16-17). Dette tegn hjælper os til at 
kende ham, som er vores skaber, vores frelser, og som helliger os. 
Det er som et flag, der hejses hver syvende dag og har til hensigt at 
hjælpe os til at huske, for vi har så let ved at glemme.

Guds sabbat er en konstant påmindelse om vores oprindelse, vo-
res befrielse, vores fremtid og vores ansvar over for de udstødte og 
svage. Sabbatten er faktisk så vigtig, at i stedet for, at vi kommer til 
den, kommer den til os hver uge uden undtagelse som en uophørlig 
påmindelse om, hvem vi er, hvem der skabte os, hvad han gør for os, 
og hvad han i fremtiden vil gøre for os, når han skaber nye himle og 
en ny jord.

En hellig Gud inviterer sine menneskelige pagtsfæller til at tænke 
over den rytme, som styrer det, der virkeligt tæller – det frelsende 
fællesskab mellem skaberen og frelseren og hans fortabte skabnin-
ger. Hver uge og med den kraft og autoritet, som kommer fra Gud, 
bliver vi påbudt at gå ind i den hvile, som vi gratis tilbydes i Kristus 
Jesus, ”troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, 
der ventede ham, udholdt korset“ (Hebr 12,2).

Hvordan kan vi lære at få en dybere erfaring med Gud på sabbatten?

TORSDAG
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3. SEPTEMBER 2021

Til videre studium

”Hele ugen skal vi huske sabbatsdagen og forberede os på at holde 
den i overensstemmelse med buddet. Vi skal ikke bare holde sabbat-
ten, fordi loven siger det …

Hele himlen holder sabbatten, men ikke på en sløv måde, hvor 
man intet foretager sig. På denne dag bør hele sjælens energi være 
vågen, for skal vi ikke møde Gud og Kristus, vores frelser? I tro kan 
vi se ham. Han længes efter at forny og velsigne hver eneste sjæl“ 
(Ellen White, Testimonies for the Church, 6. bd., s. 353.362).

”Forventningerne til Gud er tilmed større på sabbatsdagen end 
på nogen af de andre dage. Så forlader hans folk deres sædvanlige 
beskæftigelse og tilbringer tiden med eftertanke og tilbedelse. De 
beder ham om mere på sabbatten end på de andre dage. De ønsker 
hans særlige opmærksomhed, og hans største velsignelser. Gud ven-
ter ikke på, at sabbatten skal være til ende, før han opfylder disse 
bønner. Himmelens gerning standser aldrig, og mennesker burde 
aldrig hvile i stedet for at gøre noget godt. Det er ikke tanken, at 
sabbatten skal være en tid med unyttig uvirksomhed. Loven for-
byder verdsligt arbejde på Herrens hviledag. Det hårde arbejde for 
livets ophold skal standse. Intet arbejde for verdslig fornøjelse eller 
profit er tilladt på denne dag. Men ligesom Gud hørte op med sit 
skaberværk og hvilede på sabbatsdagen og velsignede den, sådan 
skal mennesker lade deres daglige beskæftigelse bag sig og vie disse 
hellige timer til sund hvile, til tilbedelse og gode gerninger. Kristi ger-
ning med at helbrede de syge var i fuldkommen overensstemmelse 
med loven. Den ærede sabbatten“ (Ellen White, Jesu liv, s. 140).

1. Omsorg for miljøet er i mange lande blevet et højaktuelt politisk 
debatemne. Hvordan kan vi som adventister være gode forval-
tere af naturen uden at gå ind i politik?

2. Tjeneste begynder i sindet. Hvordan kan vi opbygge en positiv 
indstilling til tjeneste mod andre mennesker, både i familien, 
menigheden og lokalområdet? Hvordan giver sabbatten os en 
større mulighed for at tjene?

3. Hver sabbat bliver vi mindet om, at hele menneskeheden blev 
skabt af Gud. Den hjælper os til at se andre mennesker med 
Guds øjne. Kan sabbatten hjælpe os til at huske, at forskel i 
race, etnicitet, køn og samfundsøkonomi er irrelevant, og at alle 
er skabt i Guds billede og elsket af ham?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 4. SEPTEMBER 2021



1
”Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få 
lyst til det onde, sådan som de fik det“ (1 Kor 10,6).

The Queens Kunstmuseum i New York i USA indeholder verdens 
største arkitektmodel af en by og viser alle New Yorks bygninger. I 
en målestok på 1:1200, hvor 2,5 cm svarer til 33 meter, dækker den 
næsten 870 kvadratmeter. Den blev oprindeligt færdiggjort i 1954, 
og 100 håndværkere havde arbejdet i over tre år for at gøre projek-
tet færdig. Den er blevet opdateret til 1990’erne. Den er en forbløf-
fende indviklet og detaljeret kopi af originalen.

Men når det kommer til stykket, er det alt, den er: en kopi, en mo-
del, en repræsentation af noget større, flottere, dybere og langt 
mere indviklet end modellen selv.

Sådan er det jo med alle modeller. De er ikke originalerne, men fun-
gerer kun som symboler på originalerne. En model hjælper os til at 
forstå det vigtigste ved originalen, men den kan aldrig erstatte den. 
Den er til for at hjælpe folk til bedre at forstå, hvad originalen hand-
ler om.

Skriften selv er fuld af mini-modeller af aktiviteter og institutioner, 
som alle peger på en større, himmelsk virkelighed. Hebræerbrevets 
kapitel 4 hjælper os til at opdage denne virkelighed i forbindelse med 
det bibelske spørgsmål om hvile.

· 1 Kor 10,1-11
· 3 Mos 4,32-35
· Joh 1,29
· Hebr 4,1-11
· Sl 95,8-11
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 1 Kor 10,1-11

 

Til eftertanke

5. SEPTEMBER 2021

Vi blev alle døbt til Moses

Hvad ønskede Paulus at kommunikere til sine læsere i Korinth,  
når han henviste til ”eksempler“?

Det græske udtryk i 1 Kor 10,6 (og 10,11), som oversættes med ’ek-
sempler’, er typos. Et eksempel er aldrig originalen, men en slags sym-
bol eller fremstilling af originalen. Det er en model af noget andet.

Hebr 8,5 giver os et godt eksempel på dette forhold: ”De [præ-
sterne i Det Gamle Testamente] tjener ved en helligdom, der kun er 
en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de 
anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse Åbenbaringsteltet. 
Han sagde: ‘Sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på 
bjerget.’“

Dette afsnit i Hebræerbrevet understreger den direkte forbindelse 
mellem den himmelske og den jordiske virkelighed. Derpå citeres 2 
Mos 25,9, hvor Gud befalede Moses at bygge helligdommen i ørke-
nen ”efter det forbillede“, han havde set på bjerget. Pointen er, at 
den jordiske helligdom med alle dens ritualer og handlinger var ”ek-
sempler“, symboler, modeller af, hvad der sker i himlen med Jesus 
som vores ypperstepræst i den himmelske helligdom.

Med det i tankerne kan vi bedre forstå, hvad Paulus taler om i  
1 Kor 10. I disse vers gennemgår Paulus nogle af nøglebegiven-
hederne i Guds folks historie i ørkenen på vej til det lovede land. 
Udtrykket ”vore fædre“ henviser til de jødiske forfædre, som forlod 
Egypten, var under skyen, gik gennem havet, hvorved alle på en 
måde blev døbt til et nyt liv i frihed fra slaveriet.

Paulus betragter disse vigtige stationer i ørkenvandringen som en 
model eller et eksempel på individuel dåb. I Paulus’ logik må henvis-
ningen til ”åndelig mad“ betyde manna (sml. med 2 Mos 16,31-35). 
Israel drak fra klippen, som Paulus identificerer som Kristus (1 Kor 
10,4). Når man fx tænker på Jesus som ”livets brød“ (Joh 6,48) og 
som ”levende vand“ (Joh 4,10), giver det god mening. Vi ser altså 
her, at Paulus benytter gammeltestamentlig historie som et eksem-
pel på åbenbaringen af åndelige sandheder, som kan anvendes på 
kristne enkeltpersoner i dag.

Tænk over israelitternes erfaringer i forbindelse med udgangen  
af Egypten. Hvilke åndelige lærdomme kan vi drage fra deres  
”eksempler“, både de gode og de dårlige?
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 3 Mos 4,32-35

 

6. SEPTEMBER 2021

Ritualer og ofringer

Det gammeltestamentliges system med ritualer og ofringer, som vi 
finder i Tredje Mosebog, giver os flere eksempler på det, vi så på i 
gårsdagens afsnit. Her finder vi gammeltestamentlige symboler, der 
peger frem til nytestamentlige sandheder. Mange springer over disse 
ritualer i deres læsning, men de indeholder mange vigtige åndelige 
lærdomme, som kan havde stor værdi for dem, der studerer dem.

Læs om instrukserne for en almindelig israelit om syndofferet. 
Hvad kan vi lære fra dette ritual, selv om vi ikke har en helligdom 
eller et tempel med et alter, hvor vi kan frembære et offer for vores 
synder? Sammenkæd dette ritual med Joh 1,29 og 1 Pet 1,18-21.

Et ritual er eminent til at formidle vigtige værdier og oplysninger, og 
det skal forstås i dets sammenhæng. Et ritual forudsætter i reglen et 
bestemt tidspunkt, et bestemt sted og en forud bestemt rækkefølge 
af handlinger for at være virkningsfuldt. Når vi læser Det Gamle 
Testamentes påbud om ofringer, er det tydeligt, at Gud gav meget 
detaljerede oplysninger om, hvad, hvornår og hvor der kunne ofres, 
og hvilket ritual eller fremgangsmåde man skulle følge.

Centralt i mange af ritualerne var selvfølgelig blod og udgydelse og 
stænkning af det. Det er ikke smukt, og det var heller ikke meningen, 
for det drejer sig om det mest forfærdelige i universet, nemlig synd.

Hvad var blodets præcise rolle, og hvorfor skulle det stryges på 
altrets horn? De fleste af ritualerne i forbindelse med helligdommen 
er givet i en beskrivende form, dvs. de giver instrukser om, hvordan 
man skulle udføre dem. Men de inkluderer ikke altid forklaringer. 
Måske skyldes det, at folket allerede forstod, hvad det betød. Folk i 
Israel forstod trods alt betydningen af blod (3 Mos 17,11).

Eksemplet fra 3 Mos 4,32-35 indeholder imidlertid en vigtig for-
klaring: ”På den måde skaffer præsten ham soning for den synd, 
han har begået, så han får tilgivelse“ (3 Mos 4,35). Blodet var det 
afgørende i hele forsoningsprocessen. Det er det middel, hvormed 
syndere kan blive forsonet med en hellig Gud. I disse ofre ser vi en 
type, en model af Kristi død og gerning for os.

Tænk over, hvor frygtelig synd må være, når det krævede det offer, 
at den ene person i guddommen ofrede sig selv for at sone den. 
Dette fortæller os, at vi er ganske afhængige af nåde og ikke frelses 
af vores egne gerninger. For hvad kan vi vel tilføje til det, Kristus 
allerede har gjort for os?
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 Hebr 4,1-11

 Hebr 4,3

 Til eftertanke

7. SEPTEMBER 2021

Hvilens eksempel

Ud over de eksempler, vi allerede har set, kan begreberne typer og 
symboler også anvendes om det bibelske princip om hvile. For at for-
stå det tydeligere vil vi gå til Hebræerbrevet i Det Nye Testamente.

Hvad menes der med den sabbatshvile, der endnu ”venter Guds 
folk“? Hvordan kan Israels ørkenvandring give os større forståelse  
af tanken om at komme ind til Guds hvile?

Temaer som udholdenhed og trofasthed er meget vigtige i denne 
sammenhæng. Selv om disse vers taler om sabbatten på den syvende 
dag, er kernen i disse og de foregående vers (Hebr 3,7-9) et kald til 
Guds folk om at være udholdende i tro, det vil sige at forblive tro mod 
Herren og evangeliet.

Disse afsnit minder læseren om at tage alvorligt ved lære af, 
hvordan Gud har ledt i fortiden, ”for at ingen skal falde på grund af 
en tilsvarende ulydighed“ (Hebr 4,11). Vær opmærksom! Her er en 
anledning! Israel hørte evangeliet, siger teksten, men ordet gavnede 
dem ikke. I stedet for, at deres tro blev styrket gennem tillid og ly-
dighed, valgte de oprør (sml. med Hebr 3,7-15). De oplevede derfor 
aldrig den hvile, som Gud ønskede for dem.

Hebr 4,3 peger på den nære forbindelse mellem tro og hvile. Vi 
kan kun komme ind i Guds hvile, når vi tror på og har tillid til ham, 
som lovede hvile, og som kan opfylde sit løfte. Og det er selvfølgelig 
Jesus Kristus.

Læs teksten igen. Hvad var hovedproblemet med det folk, der hen-
vises til? Hvad kan vi, som har ”fået det glædelige budskab forkyndt 
ligesom de“ (Hebr 4,2), lære af det?

De første kristne accepterede Guds tidligere åbenbaring, altså det, 
vi kalder Det Gamle Testamente. De troede, at Jesu Kristus var Guds 
lam, offeret for deres synder. Og i tro på det offer kunne de opleve 
frelsen i Jesus og den hvile, som vi tilbydes i ham.

Hvordan kan en forståelse af, hvad det vil sige at blive frelst ved Jesu 
blod hjælpe os til at få del i den hvile, vi kan have i Jesus?

TIRSDAG
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 Hebr 4,4-7
Sl 95,8-11

 

 Hebr 4,6

Til eftertanke

8. SEPTEMBER 2021

Gør ikke jeres hjerter hårde

Hvilken advarsel gives både i Hebræerbrevet og i Salmernes Bog, 
og hvad kan det sige os i dag?

Hebr 4,4-7 citerer både fra skabelsesberetningen og Sl 95,11 i for-
bindelse med omtalen af israelitternes troløshed. Som en følge deraf 
nåede de ikke frem til den hvile, som Gud havde tiltænkt dem. Sl 
95,8-11 forbinder Israels ørkenvandring med Guds hvile og indbe-
fatter den guddommelige ed om, at det troløse Israel ikke skulle 
komme ind til hans hvile. Denne ed var oprindeligt forbundet med 
det lovede land.

Israel kom selvfølgelig ind i det lovede land. En ny generation 
krydsede grænsen, og med Guds hjælp indtog de landet og bosatte 
sig der.

Men de kom ikke ind til Guds hvile, dvs., at mange af dem erfa-
rede ikke virkeligheden af frelsen i Jesus, fordi deres mangel på tro 
viste sig i åbenlys ulydighed. Og selv om hvile var forbundet med 
landet, indbefattede det mere end kun folkets fysiske bosted.

Teksten antyder, at de, som havde hørt de guddommelige løfter om 
sand hvile, ikke kom ind i landet på grund af ulydighed. Hvilken 
forbindelse er der mellem ulydighed og ikke at få del i Guds hvile?

”I dag“ (Hebr 4,7) udtrykker noget presserende. ”I dag“ betyder, at 
der ikke er mere tid at spilde. ”I dag“ kræver et svar og en beslutning 
her og nu.

Paulus griber fat i ordet sēmeron, ”i dag“ og understreger, hvor 
vigtigt ordet var i forbindelse med hvile. Sl 95,7-8 er en advarsel og 
en appel til Guds folk om ikke at gentage deres forfædres fejl og 
ikke nå ind til den sande hvile, som kun findes i den frelse, som Gud 
tilbyder.

Hvad bør det betyde for os, når vi hører ordene: ”Om I dog i dag 
ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde“? Hvorfor er ud-
trykket ”i dag“ så vigtigt? Salmerne brugte det trods alt for flere 
tusinde år siden. Hvorfor bør det være ligeså vigtigt for os ”i dag“, 
som det var for dem, der hørte det dengang?

ONSDAG
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 Gal 3,26-29

Til eftertanke

9. SEPTEMBER 2021

Indtagelsen af en himmelsk by

Den logiske udvikling af hovedtankerne i Hebræerbrevet 4 kommer 
tydeligt frem, når vi læser Hebr 4,8-11. Josva gav ikke Israel hvile. 
Og da Gud ikke er en løgner, må der altså være en anden ”hvile“, 
som venter Guds folk. Denne gruppe mennesker består ikke udeluk-
kende af jødiske troende. Den indbefatter alle, som har taget imod 
Jesus som deres personlige frelser.

Læs versene og bemærk, hvad der kendetegner Guds pagtsfolk 
efter korset. Hvad betyder det i den sammenhæng, som Paulus 
skriver i, at der hverken er jøde eller græker, hverken træl eller fri, 
hverken mand eller kvinde?

Nogle gange er Hebr 4 blevet brugt til at understrege helligholdelsen 
af en syvende dag som sabbat, mens andre har brugt det til at stille 
spørgsmålstegn ved helligholdelsen af denne hviledag i lyset af, at 
der genstår en anden hvile i fremtiden. Ingen af disse synspunkter 
anvender bibelteksten godt. I stedet antyder teksten, at endetidens 
fokus på Guds særlige hvile har været til stede siden skabelsen, og at 
fejringen af sabbattens hvile giver en lille ugentlig forsmag på ende-
tidens hvile. Blandt jøderne er sabbatten faktisk blevet opfattet som 
en lille forsmag på ’olam haba’ – ”den kommende verden“.

Den sabbatslignende hvile, der genstår for Guds folk, og som er 
en genklang af Guds hvile på den første sabbat i jordens historie, be-
tyder, at vi kan ophøre med vores egne gerninger og stole på, at han 
vil opfylde sit løfte om at frelse os.

I modsætning til nogle fortolkeres argumenter understøtter sam-
menhængen ikke påstanden om, at sabbatsbuddet blev opfyldt i den 
frelseshvile, som Kristus bragte, og at det derfor ikke er nødvendigt 
for kristne at overholde buddet. Den ultimative hvile, som vi bliver 
lovet gennem det, Jesus har gjort for os, erstatter ikke den bibelske 
syvende dags sabbat. Tværtimod, den fremhæver den.
I en verden, som sætter selfmade mennesker, hårdt arbejdende og 
slidere højt, strider hvile i Jesus og tillid til, at hans nåde er nok til at 
frelse og forvandle os, mod vores normale opfattelse.

Hvordan kan du hjælpe andre til at finde hvile, når de tror, at deres 
synd har været så alvorlig, at deres hjerte ikke kan forvandles, og 
at deres sag er helt håbløs? Hvilke bibelske henvisninger vil du dele 
med dem?

TORSDAG
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10. SEPTEMBER 2021

Til videre studium

”Vi er ikke altid villige til at komme til Jesus med vores prøvelser og 
vanskeligheder. Nogle gange udøser vi vores problemer for men-
neskelige ører og fortæller om vores plager til dem, som ikke kan 
hjælpe. Vi forsømmer at overgive alt til Jesus, som er i stand til at 
forandre vores triste vej til glædens og fredens stier. Selvfornægtelse 
og selvopofrelse ophøjer korset og Jesu sejr. Guds løfter er meget 
dyrebare. Vi må studere hans ord, hvis vi ønsker at kende hans vilje. 
Når de inspirerede ord bliver nøje studeret og omsat i handling, vil 
de lede vores fødder på en tydelig sti, hvor vi kan gå uden at snuble. 
Hvor ville jeg ønske, at alle, både præster og folket, ville bringe deres 
byrder og frustrationer til Jesus, som venter på at modtage dem og 
på at give dem fred og hvile! Han vil aldrig svigte dem, der sætter 
deres lid til ham“ (Ellen White, The Signs of the Times, 17. marts 
1887, s. 161).

”Kan I … unge med glæde, håb og forventning se frem til den tid, 
hvor Herren, jeres retfærdige dommer, vil fremsige jeres navne for 
Faderen og de hellige engle? Den allerbedste forberedelse, I kan 
gøre for Jesu andet komme, er at hvile med en fast tro på den store 
frelse, som han bragte os ved sit første komme. I må tro på Kristus 
som jeres personlige frelser“ (Ellen White, Our High Calling, s. 368).

1. Hvad gør sabbatten så speciel, at den bliver et billede på Guds 
himmelske hvile for sit folk og en forsmag på evigheden? 

2. Forsoning betyder forligelse og viser os vejen tilbage til Gud. 
Tænk over ordene fra Rom 5,11: ”Og ikke alene det, vi har også 
vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus; ved ham har vi 
nu fået forligelsen.“ Hvad betyder det at blive forliget med Gud, 
og hvilken forskel har denne forligelse gjort for dit liv?

3. Hvordan kan vi undgå at gå op i småting fremfor det, der virke-
lig betyder noget i vores kristenliv? Hvad kan holde os fokuseret 
på det store billede i Guds ord?

4. Tænk over alle de fejl og den manglende tro, som vi ser hos 
Israels børn under ørkenvandringen. Vores udfordringer er an-
derledes. Er der alligevel fælles træk mellem deres og vores ud-
fordringer? Hvordan kan vi i vores kristne vandring lære af deres 
fejl?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er 
mere end hundrede og tyve tusind mennesker, som ikke kan kende 
forskel på højre og venstre, foruden en mængde dyr?“ (Jon 4,11).

Historien om Jonas må være en af de mest interessante i Skriften. 
Her har vi ham, en Guds profet, kaldt af Gud, og alligevel – hvad 
gør han? Han flygter fra Guds kald. Og efter at være blevet overtalt 
på en temmelig dramatisk måde til at ombestemme sig og adlyde 
Herren, gør han det, men på hvilken måde? Han brokker sig over, at 
det folk, han var kaldt til at vidne for, faktisk omvender sig og bliver 
sparet for den udryddelse, de ellers skulle have lidt.

Her møder vi et klart eksempel på en person, som ikke havde ro, ikke 
havde hvile. Det var så slemt, at han på et tidspunkt råber: ”Herre, 
tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve“ (Jon 4,3).

Jesus henviste til historien om Jonas og sagde: ”Mænd fra Nineve 
skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme 
den, for de omvendte sig ved Jonas’ prædiken, og se, her er mere 
end Jonas“ (Matt 12,41). Langt mere end Jonas! Hvis ikke, kunne 
han ikke være vores frelser.

I denne uge vil vi se på Jonas, og hvad vi kan lære fra hans uro og 
mangel på fred.

· Jon 1-4
· Jer 25,5
· Ez 14,6
· Åb 2,5
· Luk 9,51-56
· Jud 1-25
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SØNDAG

Jonas 1

 

Til eftertanke

12. SEPTEMBER 2021

På flugt

Jonas var en missionær med fantastiske resultater. Men han var også 
en meget modvillig missionær til at begynde med. Vi ved ikke, hvad 
Jonas var i gang med, da Gud meget dramatisk brød ind i hans til-
værelse. I stedet for at tage kaldet til sig og opdage, at Guds byrde 
er let (Matt 11,30), besluttede Jonas sig for at finde sin egen ”hvile“ 
ved at flygte i modsat retning af, hvad Gud havde kaldet ham til.

Hvor håbede Jonas at vinde fred og hvile fra Guds kald? Hvor  
effektivt var det?

Jonas begiver sig af sted i modsat retning af Guds vej. Han tager sig 
ikke tid til at drøfte det med Gud, som flere andre profeter havde 
gjort, da de blev kaldt til at være Guds budbringere (se fx 2 Mos 4,13).

Det er interessant, at dette ikke var første gang, Jonas var blevet 
kaldt til at tale for Gud (se 2 Kong 14,25). Ved den anledning ser det 
ud til, at han gjorde, hvad Herren bad ham om. Men hvorfor ikke 
denne gang?

Historiske og arkæologiske kilder beskriver de ny-assyriske her-
skeres grusomhed. De dominerede Mellemøsten i det ottende år-
hundrede f.Kr., da Jonas var profet i Israel. Ca. 75 år senere angreb 
den assyriske konge Sankerib Juda. Israel og Samaria var allerede fal-
det ca. 25 år tidligere, og kong Hizkija havde tilsyneladende indgået i 
en lokal anti-assyrisk koalition.

Nu var tiden kommet for opgøret med assyrerne. Bibelen  
(2 Kong 18; Es 36) og historiske assyriske dokumenter samt relief-
ferne på murene i Sankeribs palads i Nineve fortæller alle den gru-
somme historie om Lakish’s fald. Lakish var en af Hizkijas vigtigste 
og bedst befæstede sydlige grænsebyer. I en af inskriptionerne hæv-
der Sankerib at have taget over to hundrede tusind til fange fra 46 
befæstede byer, som han påstår at have ødelagt. Da assyrerkongen 
indtog Lakish, blev hundredvis eller tusindvis af fanger spiddet. Kong 
Hizkijas kernestøtter blev flået levende, mens resten blev sendt til 
Assyrien som billige slaver.

Assyrerne kunne være ufatteligt grusomme, selv efter den tids 
målestok. Og Gud sendte Jonas direkte ind i dette imperiums midte.
Er det egentlig mærkeligt, at Jonas ikke ønskede at gå til Nineve?

Har du nogensinde forsøgt at flygte fra Gud? Hvis du har, hvor 
godt lykkedes det?
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 Jon 2,3-10

 

Til eftertanke

13. SEPTEMBER 2021

Tre dage med hvile

Jonas’ flugt fra Gud var ikke uden problemer. Hans kortvarige 
”hvile“ blev forstyrret, da Gud på mirakuløs vis greb ind med en 
storm. Jonas blev af Gud frelst fra at drukne, da Gud befalede en fisk 
til at redde ham.

Men det er først, da Jonas befinder sig i en tvungen tre dages 
hvile i bugen af den store fisk, at han indser, hvor afhængig af Gud 
han er. Nogle gange er det nødvendigt for os at blive bragt dertil, 
hvor vi ikke kan støtte os til noget af det, denne verden kan tilbyde 
os, så vi kan indse, at det er Jesus, vi virkelig har brug for.

I disse vers finder vi Jonas’ bøn i fiskens bug. Hvad bad han om?

Selv om Jonas var i dybet og i en meget farlig situation, tænker han i 
sin bøn på Guds helligdom. Han ønsker at se Guds ”hellige tempel“. 
Hvad handler det om?

Templet er i fokus i Jonas’ bøn, som det generelt burde være i al 
bøn. Der er kun et sted i Det Gamle Testamente, hvor Gud kan fin-
des. Han er i sin helligdom (se 2 Mos 15,17; 2 Mos 25,8). Helligdom-
men er det centrale sted for bøn og kommunikation med Gud.

Men Jonas henviser ikke til templet i Jerusalem. Han taler om den 
himmelske helligdom (Jon 2,8). Det er der, hans håb findes, for det 
er derfra, at Gud og den frelse, han tilbyder, kommer.

Endelig forstår Jonas denne vigtige sandhed. Han har erfaret 
Guds nåde. Han er blevet reddet. Og da den store fisk spytter ham 
op på land, forstår han af egen erfaring Guds kærlighed til ham, en 
profet på flugt. Han har lært via et par omveje, at den eneste sikre 
vej for enhver troende er at følge Guds vilje.

Så nu beslutter han sig for at gøre sin pligt og følge Guds befalin-
ger. Han giver sig endelig på vej til Nineve. Han gør det i tro, for han 
er på vej til en ualmindelig ond by, hvis indbyggere givetvis ikke vil 
bryde sig om, at en fremmed profet fortæller dem, hvor onde de er.

Nogle gange har vi måske brug for at komme lidt væk for at se det 
hele i et nyt perspektiv. Historien om Jonas, som ved et mirakel 
overlevede i fiskens bug, er et ret ekstremt eksempel. Men hvordan 
kan det at bevæge sig bort fra vores normale omgivelser gøre det 
muligt for os at se det hele i et nyt og måske tiltrængt perspektiv?
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 Jon 3,1-10

 Jon 3,6-9

Til eftertanke

14. SEPTEMBER 2021

Opgaven udført

Sammenlignet med en hvilken som helst by eller landsby i Israel var 
Nineve kæmpestor. ”Nineve var en stor by for Gud, tre dagsrejser 
stor“ (Jon 3,3).

Hvordan er reaktionen i denne onde by? Hvad kan vi lære fra denne 
historie mht. vores forsøg på at vidne for andre?

Mens Jonas gik igennem byen, forkyndte han Guds budskab: ”Om 
fyrre dage bliver Nineve ødelagt!“ (Jon 3,4). Budskabet var kort og 
direkte. Vi får ingen detaljer, men det er tydeligt, at budskabet blev 
positivt modtaget, og Ninives indbyggere troede (kollektivt!) Jonas’ 
advarsel.

På en typisk mellemøstlig måde bliver der udstedt et dekret af 
kongen i Nineve for at udtrykke omvendelse. Alle, også dyrene, 
skulle faste og sørge. (Teksten siger ikke noget om, hvordan dyr 
sørger.) Kongen rejste sig fra sin trone og satte sig i støvet på jorden. 
Dette var en meget vigtig symbolsk handling.

Sammenlign teksten med Jer 25,5; Ez 14,6 og Åb 2,5. Hvilke  
elementer indgik i kongens tale, som viser, at han forstod, hvad  
sand anger og omvendelse indebærer?

Talen var kort og direkte, men fuld af korrekt teologi mht. sand om-
vendelse. Mens Jonas havde prædiket, må Helligånden have haft travlt 
med at påvirke Nineves indbyggeres hjerter.

Folket havde ikke fordelen af alle de beretninger om Guds om-
sorgsfulde ledelse, som israelitterne havde. Alligevel reagerede de 
positivt på hans budskab. I virkeligheden sagde de: ”Lad os overgive 
os til Guds barmhjertighed, ikke vores egne gerninger. Lad os stole 
helt og fuldt på Guds godhed og nåde.“

Men Jonas, som selv personligt havde oplevet Guds nåde og 
barmhjertighed, lader til at mene, at Guds nåde er så speciel, at kun 
nogle få skal tilbydes muligheden for at hvile i den.

Hvorfor er anger en så vigtig del af den kristne erfaring? Hvad bety-
der det oprigtigt at angre vores synder, især de synder, som vi begår 
igen og igen?

TIRSDAG
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 Jon 4,1-11

 

 Luk 9,51-56

Til eftertanke

15. SEPTEMBER 2021

En vred og hvileløs missionær

Desværre slutter beretningen om Jonas ikke med kapitel 3.

Hvad er Jonas’ problem? Hvad kan vi lære af hans temmeligt man-
gelfulde karakter?

Jon 4 begynder med Jonas, der var vred på Gud, fordi hans missions-
fremstød havde så stor succes. Jonas var bange for at virke tåbelig. 
Vi ser, at Gud tager sig tid til at tale med og forklare situationen for 
profeten, som opfører sig som et lille barn med et raserianfald.
Vi ser her bevis for, at Guds sande efterfølgere – til og med profeter 
– har brug for at lære.

”Jonas burde have været den første til at glæde sig over Guds 
ufattelige nåde, da han blev klar over, at Gud ville skåne denne by, 
som trods sin ondskab havde angret i sæk og aske. Men i stedet for 
at glæde sig fik han den tanke, at han måske ville blive anset for at 
være en falsk profet. Han ville værne om sit rygte og glemte fuld-
stændigt at tage i betragtning, at menneskene i den onde by betød 
langt mere“ (Ellen White, Profeter og Konger, s. 132).

Guds overbærenhed med sin profet er utrolig. Han virkede opsat 
på at bruge Jonas, og da Jonas flygtede, sendte Gud en storm og en 
stor fisk for at få den flygtende tilbage på ret vej. Og igen nu, hvor 
Jonas er tvær, forsøger Gud at tale ham til fornuft og få ham til at 
ændre sin dårlige indstilling. Han siger til ham: ”Har du ret til at være 
vred?“ (Jon 4,4).

Hvilken parallel er der mellem denne beretning og det, der sker i 
historien om Jonas?

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv“ (Joh 
3,16), eller som Gud siger det i Jon 4,11: ”Skulle jeg så ikke have ondt 
af den store by Nineve, hvor der er mere end hundrede og tyve tu-
sind mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for-
uden en mængde dyr?“ Vi bør være meget taknemlige over, at det er 
Gud, ikke os, der til sidst skal dømme vores hjerter, sind og motiver.

Hvordan kan vi lære at have den samme medfølelse og tålmodig-
hed over for andre, som Gud har, eller i det mindste lære at gen-
spejle noget af hans medfølelse og tålmodighed?

ONSDAG
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 Judasbrevet

 Jud 20-23

Til eftertanke

16. SEPTEMBER 2021

En dobbelt hensigt

Det virker, som om Jonas er mere til besvær end gavn. Nineve var en 
farlig by, men i historien om Jonas er det ikke Nineves indbyggere, 
der er problemet. De forstår budskabet og er hurtige til at angre. Jo-
nas, missionæren, synes at være det svage led i beretningen.

I fortællingen bliver Gud ved med at holde fast i Jonas, for han 
ved, at Jonas lige så meget har brug for denne rejse til Nineve, som 
indbyggerne i Nineve har brug for at høre missionærens budskab.

Hvordan kan vi ”bevare [os] selv i Guds kærlighed“ (Jud 21).  
Hvad vil det sige?

I sin korte, nytestamentlige bog opfordrer Judas os i vers 21 til at be-
vare os selv i Guds kærlighed, mens vi ”venter på, at vor Herre Jesu 
Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.“

Personligt at erfare Guds kærlighed og nåde er ikke en engangs-
begivenhed. En sikker måde at bevares ”i Guds kærlighed“ er at 
række ud til andre. I det næste vers opfordrer Judas os til at ”være 
barmhjertige“ og ”frelse“ andre ”ved at rive dem ud af ilden.“

Hvad siges der her, som har forbindelse til beretningen om Jonas? 
Hvad siges der også til os?

Gud kaldte Jonas til at gå til Nineve, fordi Jonas formentlig ikke 
havde tænkt ret meget over sit forhold til assyrerne før dette be-
stemte kald. Han var sikkert klar over, at han ikke brød sig om dem, 
men han havde ingen ide om, hvor meget han hadede dem, eller de 
yderligheder, han ville gå til for at undgå dem, selv efter Guds kald 
til ham. Jonas var ikke rede til at have en af Nineves indbyggere som 
sine nærmeste naboer i Himlen. Jonas havde ikke lært at elske, som 
Gud elsker. Gud kaldte Jonas til at gå til Nineve, fordi Gud elsker ni-
nevitterne og ønsker dem i sit rige. Men Gud kaldte også Jonas, fordi 
han elsker Jonas. Han ønskede, at Jonas skulle vokse og blive mere 
lig ham, mens de arbejdede sammen. Gud ønskede, at Jonas skulle 
finde den sande hvile, som kun kommer ved et frelsende forhold til 
Gud og ved at gøre hans vilje. Det indbefatter at række ud til andre 
og lede dem til den tro og det håb, vi har.

Hvor meget tid bruger du på at arbejde for andres frelse? Hvordan 
leder denne form for arbejde os til i åndelig forstand at finde sand 
hvile i Jesus?

TORSDAG
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17. SEPTEMBER 2021

Til videre studium

”Det var et meget stort ansvar, Herren havde betroet Jonas, men 
Gud var mægtig til at styrke sin tjener og lade hans gerning lykkes. 
Hvis profeten havde adlydt uden forbehold, var han blevet sparet for 
mange bitre erfaringer og var blevet rigt velsignet. Men Herren svig-
tede ikke Jonas i dennes fortvivlelse. Gennem en række prøvelser og 
mærkelige tilskikkelser skulle profeten genvinde sin tillid til Gud og 
hans uendelige magt til at frelse“ (Ellen White, Profeter og Konger,  
s. 130-131).

”Tusinder kan nås på den mest enkle og beskedne måde. De mest 
begavede, de, der betragtes som verdens mest talentfulde mænd og 
kvinder, beriges ofte ved at lytte til en, der elsker Gud, og som med 
jævne ord kan tale om hans kærlighed lige så naturligt, som et verds-
ligt menneske taler om de ting, der interesserer ham mest“ (Ellen 
White, Lys over Hverdagen, 2. bd., s. 27).

1. Hvordan skal vi forstå Jonas’ holdning, hvor en ”Guds profet“ 
bliver fortørnet over, at de folk, som Gud har kaldt ham til at 
vidne for, tager imod frelsen? Tænk over, hvilket mægtigt  
eksempel dette er på Guds tålmodighed, selv når mennesker  
handler imod det lys, de har fået.

2. Beretningen om Jonas synes at antyde, at Gud ikke kun ønsker 
at frelse mennesker, der er kommet på afveje, men også er me-
get interesseret i at forvandle sine efterfølgere. Hvordan kan 
vi få ”et nyt hjerte“ og ”en ny ånd“, selv om vi allerede kender 
Gud og sandheden for vores tid? Hvad er forskellen på at kende 
sandheden og at blive forvandlet af den?

3. Læs igen Judasbrevet. Hvad er hovedbudskabet i denne lille bog, 
og hvorfor er budskabet også relevant for os som kirke i dag?

4. Hvordan gavner det også os selv åndeligt at arbejde for andre 
menneskers frelse?

5. Uanset hvilke gode begrundelser Jonas havde eller mente, at 
han havde for ikke at tage til Nineve, så havde Gud vist ham, 
hvor forkert han faktisk var på den. Kan det tænkes, at vi har en 
lignende holdning i vores forhold til andre?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, 
og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som 
Gud har beredt for dem, der elsker ham“ (1 Kor 2,9).

Har du nogen sinde følt det, som om du var midt i en stor kamp, en 
slags strid mellem godt og ondt? Også mange verdslige mennesker 
har følt det sådan. Vi oplever det sådan, fordi det faktisk er sandt. Vi 
befinder os i en stor strid mellem godt og ondt, mellem Kristus (det 
gode) og Satan (det onde).

Tilværelsen foregår i virkeligheden på to niveauer. Den store strid 
mellem Kristus og Satan har globale, tilmed kosmiske dimensioner, 
for den begyndte allerførst i himlen (Åb 12,7). Men i begivenheder-
nes forvirring kan vi let miste det store billede af Guds redningsplan 
for denne verden af syne. Krig, politisk uro og naturkatastrofer kan 
holde os fanget i hjælpeløs rædsel. Men Guds profetiske ledelse kan 
hjælpe os til at huske det store billede og tænke over, hvor vi er på 
vej hen, og hvordan vi kommer dertil.

Den store strid foregår også på det mere personlige plan. Vi møder 
alle udfordringer i vores hverdag, og hvis vi ikke lever, til Jesus kom-
mer igen, vil vi også møde døden.

I denne uge vil vi se på, hvordan vi kan hvile i Jesus midt i global uro 
og ukendt med vores umiddelbare personlige fremtid. Men på lang 
sigt ser det hele faktisk meget lovende ud!

· Åb 1,9-19
· Matt 24,4-8.23-31
· Åb 14,6-12
· Hebr 11,13-16
· Fil 4,4-6
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SØNDAG

 

 Åb 1,9-19

Til eftertanke

19. SEPTEMBER 2021

Et syn om verdens ende

Den længst levende discipel, som havde været sammen med Jesus 
mens han var på jorden, sad som fange på en klippeø langt fra alt, der 
var ham nært og kært. Hvad mon der foregik i Johannes’ sind, mens 
han var på denne øde ø? Hvordan og hvorfor var han havnet der som 
fange? Han havde trods alt set Jesus fare op til himlen, og han havde 
hørt de to engle sige: ”Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? 
Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen 
på samme måde, som I har set ham fare op til himlen“ (ApG 1,11).

Men det var mange, mange år siden, og Jesus var endnu ikke 
kommet tilbage. I mellemtiden var alle de andre disciple, som var til 
stede den dag, døde. De fleste af dem var døde som martyrer for 
deres vidnesbyrd om Jesus. Den unge menighed havde gennemgået 
et generationsskifte og stod nu over for frygtelige forfølgelser udefra 
og mærkelige vranglærebevægelser indefra. Johannes må have følt 
sig alene, træt og uden ro. Men så fik han pludselig et syn.

Hvilken trøst kan du forestille dig, at Johannes fik fra dette syn?

Jesus havde sagt: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende“ 
(Matt 28,20). Disse ord må have opmuntret Johannes i hans en-
somhed. ”Åbenbaringen“ af Jesus, må også have været til stor trøst. 
Jesus, ”Alfa og Omega, den første og den sidste“, viste sig nu på en 
særlig måde for den landflygtige apostel.

De efterfølgende vers beskriver syner om denne verdens fremtid. 
Et imponerende panorama af den kristne kirkes historie bliver frem-
stillet for ham. For Johannes var det alt sammen fremtid. Midt i alle 
de prøvelser og vanskeligheder, der ville komme, fik Johannes lov til 
at se, hvordan det hele ville ende. ”Og jeg så en ny himmel og en ny 
jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet 
findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme 
ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin 
brudgom“ (Åb 21,1-2).

Det store apokalyptiske syn, som Johannes har nedskrevet i Jo-
hannes’ Åbenbaring, hjalp ham til at hvile tillidsfuldt i Guds omsorg 
og på hans løfter.

Tilværelsen her kan være vanskelig og nogle gange skræmmende. 
Men vi kan finde trøst i visheden om, at Gud kender fremtiden, og 
at den fremtid på lang sigt er god.
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Matt 24, 
4-8.23-31

 

 Matt 24,9-14

 Til eftertanke

20. SEPTEMBER 2021

Nedtællingen

På Oliebjerget fremstillede Jesus historien i store penselstrøg, da han 
besvarede disciplenes spørgsmål: ”Sig os, hvornår dette skal ske, og 
hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?“ (Matt 24,3).
Jesu berømte tale, som er gengivet i Matt 24, dækker den ubrudte 
historiske tidslinje fra hans tid indtil hans genkomst.

Jesus ønskede at give sine disciple til alle tider en bred skitse af 
den guddommelige, profetiske plan ned til endens tid, så de, der 
lever i denne tid, kan være forberedt på den afgørende begivenhed. 
Han ønskede, at vi kan være i stand til at hvile i tillid til hans kærlig-
hed, selv når alt omkring os går i opløsning.

Adventister kender godt Daniels beskrivelse af ”en trængselstid, 
som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til“ 
(Dan 12,1). Jesus ønsker, at vi skal være forberedt på den begiven-
hed, som går lige forud for hans genkomst.

Hvordan bliver Jesu genkomst? Hvordan kan vi undgå at blive  
bedraget? 

Jesu genkomst er en bogstavelig begivenhed ved tidernes ende. Når 
vi ser, hvilken stor plads Jesu genkomst har i profetierne og i Jesu ta-
ler, forstår vi, at det er vigtigt.

Sidst en sådan verdensomspændende begivenhed indtraf, var kun 
otte mennesker i hele verden rede for den. Jesus sammenligner det 
uventede ved sin genkomst med syndfloden (Matt 24,37-39). Men 
selv om ingen kender dagen eller timen for hans genkomst (Matt 
24,36), har Gud givet os en profetisk oversigt over begivenheder, 
som vi kan se ske i verden omkring os.

Vi har fået en rolle at spille i dette profetiske drama. Hvori består 
den?

I denne kosmiske konflikt er vi mere end blot tilskuere. Vi skal være 
aktive deltagere i at udbrede evangeliet til hele verden, og det bety-
der, at også vi kan komme til at møde forfølgelse.

Hvad betyder det at ”holde ud til enden“? Hvordan gør vi det? 
Hvilke valg må vi foretage hver dag for ikke at falde fra, som så 
mange har gjort, og mange vil gøre?
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 Åb 14,6-12

 Åb 14,11

Til eftertanke

21. SEPTEMBER 2021

Marchordre

Det profetiske store billede af historien tillader os ikke bare at læne os 
tilbage og gøre ingenting, mens der indtræffer begivenheder, som vi 
ikke kan kontrollere. Ofte kan holdningen være: ”De sidste begiven-
heder kommer til at ske som forudsagt, så hvad kan vi gøre ud over at 
følge med? Hvad kan jeg som enkeltperson udrette?“

Men det er ikke på den måde, vi som kristne skal forholde os til 
verden, især ikke i forhold til de afsluttende begivenheder. Åb 14 
fortæller os, at vores opgave på denne tid i historien er at fortælle 
andre om Guds komme og hjælpe dem til at forberede sig til det.

Hvad siges der i denne tekst om, hvad vi skal forkynde for verden? 
Hvorfor haster dette budskab så meget?

Som adventister tror vi, at den ”nærværende sandhed“ specielt findes 
i disse vers, som vi omtaler som ”de tre englebudskaber“. Her finder vi 
kernen i vores kald for denne periode af jordens historie.

Læg mærke til, at det begynder med ”et evigt evangelium“, den 
gode nyhed om Jesu død og opstandelse, som vores eneste håb om 
frelse hviler på. Dertil kommer budskabet om, at ”timen er kommet, 
da han dømmer“ (Åb 14,7), som tydeligt peger på verdens ende. Og 
i englenes råb lyder også kaldet til at ”tilbede ham, som har skabt 
himmel og jord og hav og kilder.“ Denne opfordring står i modsæt-
ning til den skræmmende advarsel til dem, der forbliver i Babylon og 
tilbeder ”dyret og dets billede“. Til sidst er der en beskrivelse af Guds 
folk i endens tid: ”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem, 
som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.“

Hvad siges der om den manglende hvile hos dem, der tilbeder dyret 
og dets billede?

Ingen hvile, hverken dag eller nat, for dem, der tilbeder dyret og dets 
billede? Der findes forskellige ideer om, hvad dette egentlig betyder, 
men alle er enige om, at disse mennesker ikke oplever den form for 
hvile, som Gud tilbyder dem, der er tro imod ham.

Hvorfor tror du, at den første del af de tre englebudskaber er ”et 
evigt evangelium“? Hvorfor må denne fantastiske sandhed altid 
være central, når vi forkynder disse budskaber for verden? På hvilken 
måde er forståelsen af evangeliet central for tanken om hvile?

TIRSDAG
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 Hebr 11,13-16

 Joh 11,11

Til eftertanke

22. SEPTEMBER 2021

Hvil i fred

I mange lange århundreder har de kristne nu ventet på Jesu gen-
komst. Den er virkelig kulminationen af alle vores håb, og ikke kun 
vores, men det håb, alle Guds trofaste børn har haft ned igennem 
historien.

Hvilket stort løfte gives ikke kun til mennesker i fortiden, men  
også til os?

På mange måder giver disse vers ingen mening, hvis den almindelige 
og populære opfattelse af døden var rigtig. Hvad taler disse vers 
om? Disse mennesker, som ikke havde ”fået løfterne opfyldt“. Men 
mange lærer, at de døde allerede nu er oppe i himlen sammen med 
Jesus, hvor de nyder deres store belønning. Da for eksempel Billy 
Graham døde, hørte vi igen og igen, at han nu var i himlen sammen 
med Jesus.

Den opfattelse er også ret ironisk, for ofte, når nogen dør, siges 
der: ”Må han (eller hun) hvile i fred.“ Hvad foregår der? Hviler disse 
mennesker i fred, eller er de i himlen, hvor de foretager sig det, de ef-
ter sigende skal, som fx at se alt det, der foregår hernede på jorden?

Hvordan beskriver Jesus døden?

Faktisk er ideen om, at de døde ”hviler i fred“ lige netop det, der 
sker, når man dør. De døde er virkelig i hvile. ”For den troende er 
døden kun en lille sag. Kristus taler om den, som om den er af ringe 
betydning. ‘Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se 
døden’ (Joh 8,51). For den kristne er døden kun en søvn, et øjebliks 
stilhed og mørke. Livet er skjult med Kristus i Gud, og ‘når Kristus, 
jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen 
med ham i herlighed’ (Kol 3,4)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 572).

Jesus sammenligner et menneskes tilstand mellem døden og op-
standelsens morgen med en ubevidst søvn (Joh 11,11.14), men han 
understreger også, at både de frelste og de fortabte vil få deres løn 
efter opstandelsen (Joh 5,28-29). Han fremhævede nødvendigheden 
af at være forberedt på døden, uanset hvornår den indtræffer.

Hvilken trøst finder du i at vide, at dine kære, som er døde, nu vir-
kelig har fundet hvile?

ONSDAG
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 Fil 4,4-6

Til eftertanke

23. SEPTEMBER 2021

Glæd jer altid i Herren

En af de mest benyttede apps til mobiltelefon er Google Maps. De  
fleste af os kan ikke huske, hvad vi gjorde, før GPS-baserede kort 
fandtes på vores telefoner. Måske er vi en smule nervøse for at tage 
fra sted til sted, hvor vi aldrig har været før, men med Google Maps 
på telefonen kan vi tillidsfuldt tage af sted og finde vej i en hvilken 
som helst fremmed storby. Kan denne tillid være et billede på den 
form for hvile, som Gud ønsker at give os med sin profetiske tidslinje?

Det kan være, vi af og til indtaster den forkerte adresse i vores app, 
eller vi beslutter os for ikke at følge instrukserne, fordi vi tror, at vi 
kender en smutvej. I begge tilfælde kan vi komme til at havne et sted, 
vi ikke ønskede at være, og i den situation har vi ingen hvile og ro.

Hvad siger Paulus her til os om, hvordan vi opnår sand hvile og 
sand fred også midt i en forjaget verden fuld af smerte?

I dette skriftsted siger Paulus: ”Glæd jer altid i Herren!“ Uanset hvor-
dan vores nuværende situation er, uanset hvilke prøvelser vi står over 
for, kan vi glæde os i Herren og finde fred for vores trætte sjæle, hvis 
vi dvæler ved Gud, hans godhed, hans kærlighed og hans offer for 
os på korset.

Selve tonen i teksten antyder hvile, fred og et altoverskridende 
håb om noget, der ikke er af denne verden.

Forestil dig den hvile for vores sjæle, som vi ville have, hvis vi 
kunne lade være med at være ”bekymrede for noget“. Det virker 
ikke særlig realistisk for nogen i denne verden, og Paulus selv havde 
mange bekymringer. Men visheden om, at en kærlig Gud har kontrol 
med det hele og vil frelse os ind i sit rige, kan hjælpe os til at sætte 
de ting, vi bekymrer os over, i det rette perspektiv.

”Herren er nær.“ Det vil sige, at han altid er os nær. Så snart vi 
lukker vores øjne og hviler i dødens søvn, vil det næste, vi oplever, 
være Jesu genkomst.

Der er ingen tvivl om, at livet er fuld af gnidninger, prøvelser og 
kampe. Ingen af os undgår dem. Det gjorde apostlen Paulus heller 
ikke (se 2 Kor 11). Men han ønsker at sige til os, at selv med alt det, 
vi må udholde nu, kan vi glæde os i det, vi er blevet givet i Kristus, 
og vi kan også i dag virkelig finde hvile for vores sjæle.

Læs igen Fil 4,4-6. Hvordan kan du anvende disse opmuntrende 
ord i din egen situation i de vanskeligheder, du udsættes for?

TORSDAG
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24. SEPTEMBER 2021

Til videre studium

”Vi ønsker alle at få øjeblikkelige og direkte svar på vores bønner, 
og vi fristes til at blive mismodige, når svaret tøver eller kommer i en 
anden form, end vi forventede. Men Gud er alt for vis og god til altid 
at besvare vores bønner på lige netop det tidspunkt og i den form, vi 
ønsker det. Han vil gøre noget mere og noget bedre for os end at ef-
terkomme alle vores ønsker. Og fordi vi kan stole på hans visdom og 
kærlighed, bør vi ikke bede ham om at bøje sig for vores vilje, men 
bør søge at indgå i og opfylde hans hensigt. Vores ønsker og interes-
ser bør opsluges af hans vilje“ (Ellen White, Gospel Workers, s. 219).

”Der vil kun gå en kort tid, før Jesus kommer for at frelse sine 
børn og give dem udødelighedens sidste finjustering… Gravene vil 
åbnes, og de døde vil opstå og råbe: ‘Død, hvor er din brod? Død, 
hvor er din sejr?’ Vores kære, som sover i Jesus, vil opstå iklædt udø-
delighed“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 350).

1. Tænk over den store strids virkelighed. Hvordan oplever du, at 
den viser sig i verden? Hvad med i dit eget liv? Mange menne-
sker tror ikke på en bogstavelig djævel. Men den store strid er 
faktisk mere virkelig, end de fleste tror. Hvorfor er vores opfat-
telse af virkeligheden af den store strid så afgørende for vores 
forståelse af tilstanden i verden? Og hvorfor er der stor trøst i 
vores opfattelse af, hvordan den store strid kommer til at ende?

2. Profetier kan være en distraktion, hvis vi forsøger at gå ud over 
det, der tydeligt er åbenbaret. Hvor tit er menighedsmedlemmer 
ikke kommet i vanskeligheder ved at forudsige begivenheder, 
som ikke kom til at ske, eller tro andres forudsigelser, som ikke 
gik i opfyldelse? Hvordan kan vi beskytte os mod at falde for 
sådanne bedrag eller tåbeligheder?

3. Gennemgå Åb 14,9-11 i klassen og drøft påstanden om, at de, 
som tilbeder dyret og dets billede, ikke har hvile. Hvad betyder 
det?

4. Et kontroversielt emne i vores menighed handler om, hvilken 
rolle vi spiller eller ikke spiller mht. tidspunktet for Jesu gen-
komst. Hvorfor er det vigtigt, uanset hvilket synspunkt man har, 
at vi tager aktivt del i udbredelsen af budskabet om hans gen-
komst til verden?

Spørgsmål
til drøftelse
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