
1
”Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide 
under prøvelser af mange slags“ (1 Pet 1,6).

”Når en fugl sidder i et bur i fuldt dagslys og hører andre fugle 
synge, vil den ikke synge den sang, som dens ejer søger at lære 
den. Den lærer en tone her og en anden tone der, men den lærer 
aldrig en hel melodi. Nu dækker han buret til og anbringer det et 
sted, hvor fuglen lytter til den sang, den skal synge. I mørket for-
søger den at lære den pågældende sang, indtil den har lært den, 
og nu kan den synge den perfekt. Nu fjerner dens ejer det klæde, 
han dækkede buret med, og fuglen kan synge sangen i dagslys. 
Gud behandler sine børn på samme måde. Der er en sang, han vil 
lære os, og når vi har lært den i modgangens skole, kan vi synge 
den resten af livet“ (Ellen White, Vejen til et bedre liv, s. 303).

Læg mærke til, at det er mesteren selv, der bærer fuglen ind i  
mørket.

Det er let at forstå, at Satan forårsager smerte, men kan Gud  
spille en aktiv rolle i at lede os ind i smeltediglen, hvor vi oplever 
forvirring eller smerte?

Hvilke eksempler fra Bibelen kan du komme i tanke om, hvor 
Gud selv leder mennesker ind i erfaringer, som han ved vil ind-
befatte lidelser? Hvilke nye sange tror du, han ønskede, at de 
skulle lære at synge?

· 2 Mos 14
· 2 Mos 15,22-27
· 2 Mos 17,1-7
· Ordsp 3
· Luk 4,1-13
· 1 Pet 1,6-9
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SØNDAG

 

 2 Mos 14

 1 Mos 14,31

Til eftertanke

10. JULI 2022

TIL DET LOVEDE LAND VIA EN BLIND VEJ

”Farao kom nærmere, og da israelitterne fik øje på egypterne og 
så, at de var på vej efter dem, blev de meget bange og råbte til 
Herren“ (2 Mos 14,10).

Er du nogensinde blevet snydt, lokket i en fælde eller ført ind i en 
blindgyde? Nogle gange kan det være rart, som fx hvis du kommer 
hjem, og uden du vidste det, venter vennerne på dig, og idet du 
åbner døren, råber de i kor: ”Surprise! Tillykke!“ Andre gange kan 
det være en chokerende eller meget ubehagelig oplevelse. Det kan 
være mobning i skolen eller en arbejdskollega, som uventet forsø-
ger at få dig til at fremstå i et dårligt lys.

Fra israelitterne forlod Egypten, til de nåede Det Lovede Land, 
gik ”Herren … foran dem, om dagen i en skysøjle for at føre dem 
på vejen og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne 
gå både dag og nat“ (2 Mos 13,21). Hvert eneste skridt på deres 
rejse var anført af Gud selv. Men læg mærke til, hvor han allerførst 
ledte dem: til et sted, hvor havet var foran dem, bjerge tårnede sig 
op på begge sider, og Faraos hær kunne ses lige bag dem.

Hvorfor førte Gud israelitterne til et sted, hvor han vidste, at de 
ville være rædselsslagne?

At følge ”søjlen“ er ingen forsikring om, at vi altid vil være lykkelige. 
Det kan også være en vanskelig erfaring, for oplæring i retfærdig-
hed leder os ud i situationer, der prøver vores bedrageriske hjerte 
( Jer 17,9). Hvad viser os, om vi virkelig følger Gud, når vi møder så-
danne vanskeligheder? Ikke nødvendigvis, at vi ikke har prøvelser. 
Det afgørende er, at vi er åbne for Guds oplæring og til stadighed 
har overgivet vores sind og hjerte til hans ledelse.

Hvad lærte israelitterne af deres erfaring?

Hvorfor er det nogle gange så svært at stole på Gud, selv om vi 
måske kender til mange af hans vidunderlige løfter? Tænk over 
nogle af de vanskelige situationer, du har oplevet, som har lært 
dig at have tillid til Gud og ”frygte“ ham.
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MANDAG

 

 

 

2 Mos 15,22-27
2 Mos 17,1-7

Til eftertanke

11. JULI 2022

BITTERT VAND

”På Herrens befaling brød hele israelitternes menighed nu op fra 
Sins ørken og drog videre fra sted til sted. De slog lejr i Refidim, 
men da folket ikke kunne få vand at drikke dér, rettede de anklage 
mod Moses“ (2 Mos 17,1).

Måske får vi ikke alt det, vi ønsker os fra Gud, men kunne vi ikke 
forvente, at få alt det, vi har brug for? Ikke, hvad vi tror, vi har brug 
for, men hvad vi virkelig har brug for?

Den ene ting, israelitterne virkelig havde brug for, var vand. Lige 
efter, at Gud i skyen havde ledt dem gennem Det Røde Hav, fulgte 
de ham i tre dage gennem en varm, tør ørken. Deres desperation 
er forståelig, særlig i en ørken, hvor det er så afgørende at finde 
vand. Hvornår ville de få det vand, de så desperat trængte til?

Hvor leder Gud dem så hen? Ildsøjlen går til Mara, hvor der i det 
mindste er vand. Umiddelbart må folket have været glade. Men da 
de smagte vandet, spyttede de det med det samme ud igen, for 
det var bittert. ”Da gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte: 
‘Hvad skal vi drikke?’“ (2 Mos 15,24).

Og nogle få dage senere gør Gud det igen. Men denne gang stand-
ser ildsøjlen faktisk, hvor der slet ikke er noget vand (2 Mos 17,1).

Hvad åbenbarede Gud for israelitterne om sig selv ved Mara og 
Refidim? Hvilke lektier burde de have lært?

Hvilket spørgsmål stillede Israels børn i Refidim? 2 Mos 17,7. Har 
du nogensinde stillet det samme spørgsmål? Hvis du har, hvor-
for gjorde du det? Hvad følte du, og hvad lærte du, efter du fik 
svar på dit spørgsmål? Hvor mange gange skal vi få svar, før vi 
holder op med at stille det spørgsmål?
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 Luk 4,1-13

Til eftertanke

12. JULI 2022

DEN STORE STRID I ØRKENEN

Hvad kan du lære af denne beretning om at sejre over fristelser 
og ikke give efter for synd?

Fristelser kan væres vanskelige, fordi de appellerer til noget, vi 
virkelig ønsker, og de synes altid at dukke op i vores svageste øje-
blikke.

Lukas 4 er begyndelsen på beretningen om, hvordan Jesus bliver 
fristet af Satan. Det fokuserer på nogle vanskelige spørgsmål. Ved 
første øjekast ser det ud til, at Helligånden leder Jesus ind i fri-
stelse. Men Gud frister os aldrig ( Jak 1,13). Men som vi allerede har 
set, leder Gud os ind i smeltedigler for at prøve os. Det slående 
i Luk 4 er, at Helligånden kan lede os til perioder med prøvelser, 
som indbefatter, at vi bliver udsat for Satans stærke fristelser. I så-
danne situationer, når vi føler disse fristelser meget stærkt, kan vi 
komme til at misforstå og tro, at vi ikke har fulgt Gud på den rette 
måde. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet. 

”Når vi kommer i en vanskelig situation, tvivler vi ofte på, at det er 
Guds Ånd, som har ført os. Men det var Ånden, som førte Jesus ud 
i ørkenen for at fristes af Djævelen. Når Gud fører os ud i prøvelser, 
er det hans hensigt at udrette noget godt for os. Jesus forlod sig 
ikke på Guds løfter ved uopfordret at udsætte sig for fristelser, lige 
som han heller ikke gav op i modløshed, da fristelserne kom over 
ham. Det skal vi heller ikke“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 99).

Nogle gange, når vi befinder os i smeltediglen, bliver vi brændt i ste-
det for renset. Det er derfor en stor trøst at vide, at når vi falder un-
der fristelser, kan vi stadig fastholde håbet, fordi Jesus sejrede. De 
gode nyheder er, at fordi Jesus bærer vores synd, fordi han betalte 
straffen for vores nederlag under fristelser, uanset hvad de bestod 
af, og fordi han oplevede en smeltedigel, der var værre end nogen 
af os vil opleve, vil vi ikke blive udstødt eller opgivet af Gud. Der er 
håb, selv for ”den største“ synder (1 Tim 1,15).

Hvilke fristelser oplever du lige nu? Tilbring tid i bøn og bed Gud 
om at lære dig, hvordan du skal bruge lærdomme fra Jesu eksem-
pel i dit eget liv. Husk, at du aldrig behøver at falde for fristelser! 
Husk også, at hvis du falder, så har du en frelser.

TIRSDAG
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 1 Pet 1,6-7

 

 1 Pet 1,6-9

13. JULI 2022

EN VARIG ARV

Hvad siger Peter?

Peter skriver til mennesker, som kæmpede med vanskeligheder 
og ofte følte sig meget alene. Han skrev ”til de udvalgte, der bor 
spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, 
Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien“ (1 Pet 1,1). Det er det 
område, vi i dag kender som det nordlige og vestlige Tyrkiet. Nogle 
få vers senere siger Peter, at han ved, at de lider ”under prøvelser 
af mange slags“ (1 Pet 1,6).

Hvad mener Peter med, at de ”bor spredt“ og er ”fremmede“? 
Hvordan kan det have været en del af deres prøvelser?

At være kristen på den tid var noget nyt. Der var ikke mange tro-
ende, og mange steder var de bestemt i mindretal og blev ofte i 
bedste fald misforstået eller i værste fald forfulgt. Peter forsikrer 
dem om, at disse prøvelser ikke er tilfældige eller kaotiske (1 Pet 
1,6-7). Ægte tro er målet for dem, der lider ”under prøvelser af 
mange slags.“

Hvilken trøst og forsikring ønsker Peter at give disse mennesker, 
som står midt i prøvelser? Hvad betyder dette håb også for os?

Uanset hvilke prøvelser de møder, uanset hvad de lider, kan det 
ikke sammenlignes med den evighed, der venter dem, når Kristus 
kommer igen. Peters ord til dem er Guds ord til os, uanset hvad vi 
møder. Uanset hvor vanskelige eller smertefulde vores prøvelser 
er, må vi aldrig miste den endelige afslutning af syne: evigt liv i en 
ny himmel og en ny jord, uden smerte, lidelse eller død. Med et 
sådant løfte, som er garanteret os gennem Jesu død, er det vigtigt, 
at vi ikke taber troen. Når vi udsættes for prøvelser, skal vi i stedet 
bede Gud om at rense os fra alt, der kan stå i vejen for vores tro.

ONSDAG
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 Ordsp 3
Jer 29,13

Rom 8,28
2 Kor 12,9
 Hebr 13,5

Til eftertanke

14. JULI 2022

PRØVET I ILD

Der var en gang en ung mand. Lad os kalde ham Alex. Han havde 
haft en vanskelig ungdom – narkotika, vold, fængsel. Men gennem 
et lokalt menighedsmedlems venlighed, et medlem, som Alex 
havde bestjålet, lærte Alex om Gud og gav sit hjerte til Jesus. Selv 
om han stadig havde problemer og kampe, og selv om elementer 
fra hans fortid stadig var til stede, var han nu et nyt menneske i 
Kristus. Han elskede Gud og forsøgte at udtrykke denne kærlighed 
ved at adlyde Guds bud (1 Joh 5,1-2). På et tidspunkt følte Alex sig 
tilskyndet til at blive præst. Alt pegede i den retning. Der var ingen 
tvivl om, at han fulgte Guds kald.

Til at begynde med gik alt godt under studierne. Men så begyndte 
den ene ting efter den anden at gå galt, og hans tilværelse smuld-
rede. Han var ved at løbe tør for penge, og en nær ven vendte sig 
imod ham og kom med falske beskyldninger og ødelagde hans ry. 
Og så blev han syg, og ingen kunne finde ud af, hvad han fejlede. 
Det påvirkede hans studier så meget, at han var bange for, at 
han helt var nødt til at opgive sin uddannelse. I tillæg til alt dette 
kæmpede han med en frygtelig fristelse til at bruge narkotika. På 
et tidspunkt faldt han også for denne fristelse. Alex forstod ikke, 
hvorfor alt dette skete. Han var helt sikker på, at det var Gud, der 
havde ledt ham til at studere. Tog Alex fejl? Hvis det var tilfældet, var 
hele hans erfaring med Gud så en fejltagelse? Selv de mest elemen-
tære dele af hans tro blev udsat for tvivl.

Forestil dig, at Alex midt i denne krise kom til dig og bad om råd. 
Hvad ville du sige? Hvilke erfaringer har du selv gennemgået, 
som kunne hjælpe et menneske i denne situation? Hvilke bibel- 
tekster kunne du bruge? Kunne nogle af disse tekster være til 
nytte?

Næsten alle, som følger Gud, har oplevet kriser, hvor de er  
blevet fristet til at tvivle på Guds ledelse. Det vigtige i en sådan 
situation er at holde fast ved løfterne, huske Guds ledelse i for-
tiden og bede om tro og udholdenhed. Herren vil aldrig svigte 
os. Spørgsmålet er, hvordan vi undgår at falde for fristelsen til 
at opgive Gud.

TORSDAG
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15. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og profeter, ”Udgangen af Egypten“ og  
”Fra det Røde Hav til Sinaj“, s. 140-150.

· Jesu Liv, ”Fristelsen i Ørkenen“, s. 87-96.

”I fortiden ledte Gud sit folk til Refidim, og han vælger måske også 
at lede os dertil for at prøve vores troskab. Han leder os ikke altid 
til behagelige steder. Hvis han gjorde det, ville vi i vores selvtil-
strækkelighed glemme, at han er vores hjælper. Han længes efter 
at vise sig for os og åbenbare det rigelige forråd, der er til vores 
disposition. Han tillader prøvelser og skuffelser på vores vej, så 
vi kan indse vores hjælpeløshed og lære at bede ham om hjælp. 
Han kan få køligt vand til at strømme fra den hårde klippe. Ikke 
før vi står ansigt til ansigt med Gud, når vi skal se og blive set og 
kende, som vi er kendt (1 Kor 13,12; 1 Joh 3,2-3), vil vi vide, hvor 
mange byrder han har båret for os, og hvor mange byrder, han 
med glæde ville have båret, hvis vi i barnlig tro havde bragt dem 
til ham“ (Ellen White, ”Rephidim“, Adventist Review and Sabbath 
Herald, 7. april 1903).

1. Vi taler ofte om fristelse som noget individuelt, og det er det 
selvfølgelig også. Men findes der fælles fristelser, ting, som 
vi som kirke eller lokal menighed bør være på vagt over for? 
Hvad kunne det evt. være?

2. Bed evt. nogen, der er villig til det, om at dele deres vidnes-
byrd om de ”ubehagelige steder“, de er blevet ledt til. Hvorfor 
var de ubehagelige? Hvis de skulle genopleve disse erfaringer 
i dag, ville de da se dem anderledes?

3. Vi forstår alle princippet i, at Gud tillader, at vi bliver renset 
og forædlet gennem prøvelser. Men hvordan skal vi forstå 
meningsløse situationer – fx at nogen omkommer i en trafik-
ulykke? Drøft i klassen forskellige mulige svar.

4. Tag tid til at bede for hinanden i klassen om, at I alle må blive 
styrket til at udholde prøvelser og forblive tro.

5. Kender klassen til nogen, der har været udsat for prøvelser 
og er faret vild? Hvad kan I som klasse evt. på en praktisk 
måde gøre for at hjælpe en sådan person tilbage til Gud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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