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”Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens  
herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til 
herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er“  
(2 Kor 3,18).

Amy Carmichael tog en gruppe børn med til en traditionel guld-
smed i Indien. Midt i en kulild lå der en buet tagsten. På tagstenen 
var der en blanding af salt, tamarindfrugt og murstensstøv. I 
denne blanding lå der guld. Idet ilden brændte blandingen, blev 
guldet renset. Guldsmeden tog guldet ud med en tang, og hvis 
det ikke var rent nok, lagde han det tilbage i ilden i en ny blanding. 
Men hver gang guldet blev lagt tilbage, blev varmen gjort mere  
intens. Gruppen spurgte: ”Hvordan ved du, om guldet er rent 
nok?“ Han svarede: ”Når jeg kan se mit ansigt i det“ (Amy Carmi-
chael, Learning of God, Fort Washington, PA: Christian Literature 
Crusade, 1989, s. 50).

Gud ønsker at rense os, at forædle os ligesom guld, at forvandle 
os efter sit billede. Det er et utroligt mål, og det er endnu mere 
utroligt, at en kristuslignende karakter kan udvikles i os, når vi går 
igennem livets smeltedigel.

Hvilken rolle spiller lidelser i renselsesprocessen? Hvordan skal 
vi forstå dem i lyset af den store strid?

· Matt 5,16
· 1 Kor 4,9
· Ef 3,10
· Job 23,1-10
· Matt 25,1-12
· Dan 12,1-10
· Ef 4,11-16
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SØNDAG

 1 Mos 1,27

 

Til eftertanke

17. JULI 2022

I HANS BILLEDE

”For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at 
formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt 
mange brødre“ (Rom 8,29).

I begyndelsen skabte Gud os i sit billede, men det billede er  
blevet ødelagt af synd. Hvordan ser vi eksempler på, at Guds  
billede i menneskene er blevet ødelagt?

Det er indlysende. Vi er alle blevet ødelagt af synd (Rom 3,10-19). 
Men Gud ønsker at genoprette os til det, vi oprindeligt skulle have 
været. Det er i denne sammenhæng, at vores vers for i dag passer 
ind. Det åbenbarer Guds plan om, at de, som overgiver deres liv til 
Helligånden, kan ”formes efter [hans] søns billede“ (Rom 8,29).

Men der er også en anden dimension. ”Guds eget billede skulle 
atter genskabes i menneskeslægten gennem fuldkommengørel-
sen af hans folks karakter“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 489).

Hvordan skal vi forstå, hvad Ellen White siger i dette citat?  
Se også Job 1; Matt 5,16; 1 Kor 4,9; Ef 3,10.

Som kristne må vi aldrig glemme, at vi befinder os midt i et kos-
misk drama. Den store strid mellem Kristus og Satan foregår over-
alt omkring os. Kampen viser sig på mange måder og på mange 
områder. Selv om meget er skjult for os, kan vi forstå, at vi som 
Kristi efterfølgere spiller en rolle i dette drama og kan bringe ære 
til Kristus gennem vores liv.

Forestil dig, at du befinder dig midt på banen i et stort stadion. 
På den ene side af lægterne sidder himmelske væsener, som er 
loyale mod Herren; på den anden side er de skabninger, som 
faldt sammen med Lucifer. Hvis de seneste 24 timer af dit liv 
blev gengivet på banen, hvilken side af tilskuerne ville give det 
største bifald? Hvad fortæller dit svar om dig?
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MANDAG

 

 

 Job 23,1-10

Til eftertanke

18. JULI 2022

TRO MIDT I DEN RENSENDE ILD

Én ting er at være i kamp, noget helt andet er ikke engang at kunne 
se de kræfter, der er med i kampen. På en måde er det, hvad vi 
som kristne har med at gøre. Vi ved, at magterne er der, vi kan 
føle dem i vores liv, men alligevel skal vi gå frem imod dem i tro og 
have tillid til ham, som er ”den usynlige“ (Hebr 11,27).

Hvad er essensen af Jobs kamp? Hvad er det, han ikke ser? Og 
hvad har han tillid til på trods af alle sine prøvelser?

Selv midt i sine frygtelige prøvelser havde Job tillid til Herren. På 
trods af alt var Job fast besluttet på at holde ud. Og en af de ting, 
der holdt ham gående, var guld. Ikke en guldmedalje, men han 
så ind i fremtiden og indså, at hvis han holdt fast ved Gud, ville 
det være til hans bedste. Han ville komme igennem det som guld. 
Hvor meget Job vidste, hvad der foregik bagved scenen, får vi ikke 
at vide. Men uanset, hvor meget der var skjult for ham, udholdt 
han alligevel den forædlende ild.

Er du bange for ild? Er du bekymret over den hede, som omstæn-
dighederne skaber? Måske har du det som Job, at du finder Guds 
hede uforklarlig. Måske er det vanskeligheden med at tilpasse 
sig et nyt arbejde eller et nyt hjem. Det kan være, det handler om 
at overleve dårlig behandling på arbejdspladsen eller i din egen 
familie. Det kan være sygdom eller økonomiske vanskeligheder. 
Det kan være svært at forstå, men Gud kan bruge disse prøvelser 
til at forædle dig og rense dig og frembringe sit eget billede i din 
karakter.

At blive prøvet som guld synes at være en drivkraft for Job. Det 
er noget, han kan fæste blikket på, og det hjælper ham til at ud-
holde sine vanskeligheder. Det er et mægtigt vidnesbyrd om den 
karakter, han allerede har, at han midt i al sin smerte og lidelse var 
i stand til at fornemme, at der var en renselsesproces i gang. Og 
selv om han slet ikke forstod alt, vidste han, at disse prøvelser ville 
forædle ham.

Hvordan oplever du i dit eget liv, at prøvelser renser og forædler 
dig? Kan du forædles på andre måder end gennem prøvelser?



35

 Matt 25,1-12

 Matt 25,31-46

Til eftertanke

19. JULI 2022

JESU SIDSTE ORD

Jesus var i Jerusalem og skulle snart dø. Ifølge Matthæusevangeliet 
blev den sidste undervisning før påsken tilbragt med at fortælle 
disciplene lignelser, bl.a. lignelserne om de ti brudepiger og om få-
rene og bukkene. Disse lignelser handler om den måde, vi bør leve 
på, mens vi venter på Jesu genkomst. Deres relevans for os i dag, 
med de mange tegn på, at Jesus snart kommer igen, har aldrig væ-
ret mere betydningsfulde.

I lignelsen om de ti brudepiger peger mange kommentatorer på, 
at olien er et symbol på Helligånden. Ellen White er enig, men siger 
også, at olien er et symbol på karakter, og at det er noget, ingen an-
dre kan opnå for os.

Læs lignelsen om brudepigerne. Hvordan ændres lignelsens me-
ning afhængigt af, om du ser olien som et symbol på Helligånden 
eller på vores karakter? Hvilke konsekvenser har denne beret-
ning for dig, hvis olien repræsenterer Helligånden, eller hvis olien 
står for en kristuslignende karakter?

Helligånden:

Karakter:

Læs lignelsen om fårene og bukkene. Hvilke kriterier benyttes for 
at skille fårene fra bukkene?

Læg mærke til, at kongen adskiller fårene og bukkene ud fra deres 
gerninger, deres karakter. Selv om Jesus her ikke lærer frelse ved 
gerninger, kan vi se, hvor vigtig karakterens udvikling er i frelsespla-
nen, og hvordan de, som virkelig er frelst af Jesus Kristus, vil gen-
spejle den frelse i deres liv og deres karakter.

Det er blevet sagt, at ”karakteren er det, som et menneske er i 
mørket“. Hvilken slags person er du, når ingen ser dig? Hvad siger 
det om de ændringer, du har brug for at foretage i dit liv?

TIRSDAG
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 Dan 12,1-10
 

Til eftertanke

20. JULI 2022

”DE INDSIGTSFULDE“

I går så vi på karakterens betydning for dem, som venter på Jesu 
genkomst. I dag skal vi se mere specifikt på karakterens betydning 
for dem, som er i live, når Jesus kommer igen.

Hvad er konteksten for disse vers? Hvilken tidsperiode i jordens 
historie henvises der til? Og allervigtigst, hvad kan vi ud fra 
disse vers sige om Guds folks karakter i disse tider? Hvordan  
beskrives de i modsætning til de onde? Se også Åb 22,11.

Daniel får at vide, at lige inden Jesus kommer, vil der blive en 
trængselstid, som der ikke har været magen til i hele jordens histo-
rie. I Dan 12,3.10 får vi en beskrivelse af de retfærdige og de ugu-
delige i denne tidsperiode. Læg mærke til, hvordan de ugudelige 
”handler ugudeligt“ (Dan 12,10) i modsætning til de indsigtsfulde, 
som i vers 3 stråler, måske fordi de er blevet lutret, renset og prø-
vet (vers 10) i denne ”trængselstid, som der ikke har været magen 
til“ i hele jordens historie (Dan 12,1). Modsætningen mellem disse 
to grupper beskrives også med, at de ugudelige ”forstår intet“, 
mens ”de indsigtsfulde forstår.“

Forstår hvad? Matematik, fysik, bibelkritik? Ordsprogenes Bog 
siger: ”At frygte Herren er begyndelsen til kundskab“ (Ordsp 1,7). 
Måske er ”de indsigtsfulde“ i denne sammenhæng vise, fordi de 
har en forståelse af de sidste og afsluttende begivenheder og 
trængselstiden, når den indtræffer. De bliver ikke overrasket. Ud 
fra deres studium af Guds ord ved de, at det kommer. Og allervig-
tigst ved de nok til at lade denne trængselstid rense og forædle 
dem. De ugudelige derimod bliver kun endnu mere trodsige i de-
res oprør og fortsætter således i deres ondskab.

Det afgørende er, at vi her får en beskrivelse af et folk, som har 
gennemgået en forædlende og rensende proces.

Vi har set på disse vers i forbindelse med de allersidste tider. 
Men hvilke principper indeholder de, som kan hjælpe os til 
bedre at forstå, hvad hele renselses- og forædlingsprocessen 
handler om, også for os i dag?

ONSDAG
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 Ef 4,11-16

 

 Ef 4,11-16

 Ef 3,10

Til eftertanke

21. JULI 2022

KARAKTER OG FÆLLESSKAB

Der findes en sang, som siger: ”I am a rock, I am an island“ (”Jeg er 
en klippe, jeg er en ø“). Har du nogensinde følt det sådan, at du  
ønsker at stå alene? Du har måske hørt folk sige: ”Min vandring 
med Gud er et privat anliggende. Det er ikke noget, jeg ønsker at 
tale om.“

Hvad er Paulus’ pointe i disse vers? Hvilken rolle opstiller han 
for fællesskabet?

Når Paulus skriver til efeserne, beskriver han menigheden som et 
legeme. Jesus er hovedet, og hans folk udgør resten. Hvis du ser 
på Ef 4,13, vil du lægge mærke til den egentlige hensigt med at leve 
i et sådant fællesskab. Det er at opleve ”Kristi fylde“. Og dertil har 
vi bug for hinanden!

Det er muligt at være en kristen helt alene. Og ligesom for mange 
kristne ned igennem historien, som er blevet hånet eller forfulgt, 
er det ofte uundgåeligt at stå alene. Det er et mægtigt vidnesbyrd 
om Guds kraft, at mænd og kvinder ikke giver efter for det pres, 
de udsættes for. Men selv om dette er sandt, ønsker Paulus at un-
derstrege en vigtig sandhed: i sidste ende oplever og åbenbarer vi 
Kristi fylde, når vi arbejder sammen i fællesskab med hinanden.

Hvad siger Paulus, at der må ske, før Kristi fylde kan åbenbares i 
vores fællesskab?

På hvilken måde er en kirke, der åbenbarer Kristi fylde, ander-
ledes end en person, der åbenbarer Kristi fylde? Hvilke konse-
kvenser har det i forbindelse med den store strid?

Det er let at være venlig, når man er alene eller sammen med 
fremmede. Men det er langt sværere at være venlig over for 
mennesker, du enten kender rigtig godt eller ikke bryder dig om. 
Det betyder, at når vi alligevel er venlige og omsorgsfulde mod 
disse mennesker, giver vi et uimodståeligt vidnesbyrd om sand-
heden om Gud.

TORSDAG
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22. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Guds Sønner og Døtre, 3. april, ”Gud lover os et nyt 
hjerte af kød“ 

· Lys over Hverdagen, ”Gå Brudgommen i møde“, bd. 2, s. 225-240
· Mod en bedre fremtid, ”Trængselstiden“, s. 496-513.

”Lignelsen beskriver, at de tåbelige brudepiger beder om olie, men 
at de ikke får det. Dette symboliserer dem, som ikke har forberedt 
sig ved at udvikle en karakter, som kan blive stående i en krisetid. 
Det svarer til, at de skulle henvende sig til deres naboer og sige: 
Giv mig din karakter. Ellers går jeg fortabt. De, som var kloge, 
kunne ikke give af deres olie til de tåbelige brudepiger, hvis lamper 
var ved at gå ud. Karakter kan ikke overføres til andre. Den kan 
ikke købes eller sælges. Den skal tilegnes. Herren har givet ethvert 
menneske en mulighed for at skaffe sig en retfærdig karakter i 
løbet af prøvetidens timer. Men han har ikke tilvejebragt en måde, 
hvorved et menneske kan overføre denne karakter til et andet 
menneske. Den er udviklet ved at gennemgå vanskelige erfaringer, 
ved at lære lektier fra den store lærer, så man kan udvise tålmo-
dighed under prøvelser og have tro til at flytte bjerge, der umuligt 
kan flyttes“ (Ellen White, The Youth Instructor, 16. januar 1896).

1. Hvad betyder ”karakterdannelse“, og hvorfor er den vigtig, 
når vi bliver frelst ved tro på Jesus alene. Hvis hans retfærdig-
hed og hans fuldkomne karakter er det, der frelser os, hvor-
for har vi så brug for at udvikle karakteren?

2. I torsdagsafsnittet talte vi om betydningen af menigheds-
fællesskab i den kristnes liv. Hvor godt fungerer din lokale 
menighed som Kristi legeme? Hvor godt repræsenterer I Gud 
som et fællesskab? Tal sammen i klassen om, hvad I kan gøre 
for at blive bedre.

3. Helen Keller, som fra en meget tidlig alder var døv og blind, 
skrev: ”Karakteren kan ikke udvikles i bekvemmelighed og 
ro. Kun ved at erfare prøvelse og lidelse kan sjælen styrkes, 
synet blive klarere, ambitionerne inspireres og succes opnås“ 
(Leadership, 17. bd., nr. 4). Er du enig? Drøft forbindelsen  
mellem karakter, lidelser og den store strid.

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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