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”Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er 
bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Her-
rens vilje lykkes ved ham“ (Es 53,10).

Da den berømte forfatters C.S. Lewis’ hustru lå for døden, skrev 
Lewis: ”Jeg står ikke i stor fare (tror jeg) for at ophøre med at tro 
på Gud. Den virkelige fare er, at jeg kommer til at tro frygtelige ting 
om ham. Den konklusion, jeg frygter, er ikke: ’Så der er altså allige-
vel ikke nogen Gud,’ men ’Så, det er sådan Gud virkelig er’“ (A Grief 
Observerd, New York: Harper Collins Publishers, Inc., 1961, s. 6-7).

Når tilværelsen bliver virkelig smertefuld, vil nogle af os fuldstæn-
dig fornægte Gud. Andre, som C.S. Lewis, fristes til at ændre deres 
syn på Gud og forestille sig alle mulige onde ting om ham. Spørgs-
målet er, hvor varmt kan det blive? Hvor meget varme er Gud villig 
til at risikere at udsætte sit folk for med den hensigt at danne os 
”efter sin søns billede?“ (Rom 8,29).

Hvorfor tror du, at Gud er villig til at risikere at blive misforstået 
af dem, han ønsker skal kende ham og elske ham? Hvor meget 
tror du, Gud er villig til at blive misforstået, så han kan danne 
dig ”efter sin søns billede“?

· 1 Mos 22
· Hos 2,3-14
· Job 1,6-2,10
· 2 Kor 11,23-29
· Es 43,1-7
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SØNDAG

 1 Mos 22

 

Til eftertanke

24. JULI 2022

ABRAHAM I SMELTEDIGLEN

Pludselig og uden forklaring kalder Gud Abraham til at ofre sit 
eget barn som et brændoffer. Kan du forestille dig, hvad Abraham 
må have følt? Det var en helt og aldeles afskyelig tanke, at en hellig 
Gud skulle forlange, at du ofrede din egen søn. Selv om Abraham 
troede, at dette var acceptabelt, hvad så med Guds løfter om en 
arving? Uden sin søn ville løftet blive tilintetgjort.

Hvorfor bad Gud Abraham om at bringe dette offer? Hvis Gud 
ved alt, hvad var så pointen?

Guds anmodning og tidspunktet for den var ikke tilfældig. Hensig-
ten var at forårsage den mest dybtgående fortvivlelse, for ”Gud 
havde gemt Abrahams sidste og mest krævende prøve, til årenes 
byrde hvilede tungt på ham, og han længtes efter hvile fra æng-
stelse og slid“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 74). Var dette 
en prøve fra en vanvittig Gud? Slet ikke, for ”den smerte, han gen-
nemgik i den frygtelige prøvelses mørke dage, blev tilladt, for at 
han af egen erfaring kunne forstå noget af storheden i det offer, 
den evige Gud bragte for menneskets forløsning“ (Patriarker og 
profeter, s. 77).

Det var kun en prøve. Det var aldrig Guds hensigt, at Abraham 
skulle dræbe sin søn, Dette understreger noget meget vigtigt med 
hensyn til, hvordan Gud nogle gange handler. Gud beder os måske 
om at gøre noget, som det aldrig er hans hensigt, at vi skal gen-
nemføre. Han beder os måske om at rejse til et sted, som det ikke 
er hans hensigt, at vi skal ankomme til. Hvad der er vigtigt for Gud, 
er ikke nødvendigvis enden, men det, vi lærer, mens vi i løbet af 
processen forandres.

Jesus har måske tænkt på Abrahams erfaring, da han sagde til 
jøderne: ”Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, 
og han fik den at se og glædede sig“ ( Joh 8,56). Abraham kunne 
være gået glip af denne indsigt ved at afvise befalingen og hævde, 
at den kom fra Satan. Nøglen til Abrahams overlevelse og indsigt i 
hele denne proces var, at han kendte Guds stemme.

Hvordan kender du Guds stemme? Hvordan ved du, at Gud taler 
til dig? Hvordan kommunikerer han sin vilje til dig?
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MANDAG

 

 

 Hos 2,3-14

Til eftertanke

25. JULI 2022

EGENSINDIGE ISRAEL

Hoseas’ situation er bemærkelsesværdig. Hans kone, Gomer, løber 
væk og får børn med en anden mand. Selv om hun er utro, beder 
Gud Hoseas om at tage sin kone tilbage og helt og fuldt vise hende 
kærlighed igen. Denne historie er en lignelse om Gud og Israel. 
Israelitterne havde forladt Gud og drev åndelig utugt med andre 
guder. Men Gud elskede dem stadig og ønskede at vise dem sin 
kærlighed. Men tænk engang over, hvilke metoder Gud brugte!

Hvilke metoder siger Gud, at han vil benytte for at drage Israel til-
bage til sig? Hvordan tror du, at folket oplevede disse erfaringer?

Hos 2,4-5
Hos 2,7-9
Hos 2,10-11
Hos 2,12

Denne beretning viser to vigtige kendsgerninger mht. den måde, 
vi oplever Gud, når han leder os til omvendelse. For det første 
står vi i fare for ikke at indse, at det er Gud, der arbejder med os. 
Da Israel gennemgik så barske og smertefulde erfaringer, kan det 
have været vanskeligt for dem at indse, at deres Gud arbejdede på 
deres frelse. Når vores sti blokeres af skarpe torne, eller vi er om-
ringet af høje mure, så vi ikke ved, hvor vi går hen (Hos 2,8), er det 
da Gud, der gør det? Når vores basale fornødenheder forsvinder, 
eller vi bliver gjort til skamme (Hos 2,11-12), kan vores himmelske 
far da være midt i det hele? Sandheden er, at uanset hvad vi føler, 
arbejder Gud på grund af sin store kærlighed altid på at føre os til 
omvendelse.

For det andet risikerer vi at misforstå Gud, når han arbejder 
med os. Måske indser vi, at Gud er i gang, men vi bryder os ikke 
om det, han gør. Når vi føler os sårede og skamfulde, er det let at 
beskylde Gud for at være ondskabsfuld, for ikke at gribe ind, for 
ikke at vise omsorg. Men Gud arbejder hele tiden på at forny os 
gennem sin kærlighedspagt.

Læs Hos 2,16-25. Hvad viser disse vers om Gud? Bed Helligånden 
om at vise dig, om du på noget område af dit liv er løbet væk fra 
ham. Hvis du er overbevist om, at du har gjort det, hvorfor så 
vente, til du havner i smeltediglen? Hvad forhindrer dig i at over-
give alt til Gud lige nu?
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 Job 1,6-2,10

 Job 1,20-21

Til eftertanke

26. JULI 2022

OVERLEVELSE GENNEM TILBEDELSE

Hvad var årsagen til Jobs lidelser?

Dette er meget overraskende. Englene kommer for at mødes med 
Gud, og Satan er iblandt dem. Gud spørger Satan, hvor han har væ-
ret, og Satan svarer, at han har ”gennemvandret jorden på kryds og 
tværs“ (Job 1,7). Og så spørger Gud: ”Lagde du mærke til min tjener 
Job?“ ( Job 1,8). Spørgsmålet er ikke i sig selv bemærkelsesværdigt. 
Men det er bemærkelsesværdigt, hvem der stiller det. Det er ikke 
Satan, der udpeger Job som en, der bør undersøges. Det gør Gud. 
Gud ved nøjagtigt, hvad der kommer til at ske, når han gør Satan 
opmærksom på Job. Nede på jorden har Job ingen anelse om, hvor 
overophedet hans smeltedigel kommer til at blive. Og selv om det 
er meget tydeligt, at det er Satan, ikke Gud, der påfører Job lidelser, 
er det også tydeligt, at det er Gud, der giver sin tydelige tilladelse til, 
at Satan må ødelægge Jobs ejendele, børn og hans fysiske sundhed. 
Hvis Gud giver tilladelse til, at Job skal lide, hvilken forskel gør det 
så, om Gud eller Satan er den, der personligt påfører lidelserne? 
Hvordan kan Gud være retfærdig og hellig, når han aktivt tillader 
Satan at påføre Job så meget smerte? Er denne situation et særligt 
tilfælde, eller er det typisk for den måde, Gud behandler os på i 
dag?

Hvordan reagerer Job på sine prøvelser?

Det er muligt at reagere på sådanne prøvelser på to måder. Vi kan 
blive bitre og vrede og vende Gud ryggen, fordi vi tror, han enten er 
ond eller ikke eksisterer. Eller vi kan klynge os endnu mere til Gud. 
Job takler sin katastrofe ved at forblive i Guds nærvær og tilbede 
ham.

I Job 1,20-21 ser vi tre sider ved tilbedelse, der kan hjælpe os, når vi 
er i nød. For det første accepterer Job sin hjælpeløshed og indser, 
at han ikke kan gøre krav på noget som helst: ”Nøgen kom jeg ud af 
moders liv, nøgen vender jeg tilbage!“ Job 1,21). For det andet erken-
der Job, at Gud stadigvæk har styr på det hele: ”Herren gav, Herren 
tog“ (Job 1,21). Og for det tredje afslutter Job ved at bekræfte sin tro 
på Guds retfærdighed: ”Herrens navn være lovet“ ( Job 1,21).

Oplever du prøvelser lige nu? Følg de tre trin, som Job benyttede. 
Hvordan kan de hjælpe dig?

TIRSDAG
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 2 Kor 11,23-29

 2 Kor 1,3-11

Til eftertanke

27. JULI 2022

OVERLEVELSE GENNEM HÅB

”Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I 
skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end 
vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi 
havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle 
stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde“ (2 Kor 1,8-9).

Som Guds udvalgte apostel havde Paulus lidt mere end de 
fleste. Men Paulus blev ikke knust. I stedet voksede hans hen-
givenhed. Læs hans liste over vanskeligheder og derefter hans 
lovprisning af Gud.

Paulus siger, at hensigten med at få Guds trøst og omsorg er, ”så 
vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv 
trøstes med af Gud.“ I hvor stor grad kan lidelse være et kald til 
tjeneste? Hvordan kan vi blive mere opmærksomme på denne 
mulighed?

Gud ønsker igennem os at arbejde for mennesker, der lider. Det 
betyder, at han måske først må tillade, at vi oplever den samme 
form for lidelse. Derefter kan vi give opmuntring, ikke ud fra teo-
retisk kendskab, men fra egen erfaring af Guds omsorg og trøst. 
Dette er et princip fra Jesu liv (se Hebr 4,15).

Paulus’ levende beskrivelse af sine vanskeligheder skal ikke få os 
til at føle medynk med ham. Han deler det med os, for at vi kan vide, 
at selv når vi havner langt nede, kan Faderen stadigvæk gribe ind 
for at bringe sin omsorg og trøst. Vi kan komme til at frygte for livet 
og endog miste det, men frygt ikke. Gud lærer os at stole på ham. Vi 
kan have tillid til ham, for vores Gud ”oprejser døde“ (2 Kor 2,9).

Mens Paulus fortsætter med at have blikket fæstet på forkyn-
delsen af evangeliet, ved han, at Gud vil redde ham også i frem-
tiden. Paulus’ evne til at stå fast støttes af tre ting, han omtaler i 
2 Kor 1,10-11. For det første Guds hidtidige indgriben: ”Ham var 
det, som friede os og vil fri os“ (2 Kor 1,10). For det andet Paulus’ 
beslutning om at koncentrere sig om Gud selv: ”Vi har det håb 
til ham, at han også i fremtiden vil fri os“ (2 Kor 1,10). Og for det 
tredje de helliges vedvarende forbøn: ”når også I hjælper til med 
forbøn for os“ (2 Kor 1,11).

Hvad kan du lære af Paulus, som kan forhindre dig i at havne i 
selvmedlidenhed midt i dine egne vanskeligheder?

ONSDAG
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 Es 43,1-7

 

 Es 43,1-7

Til eftertanke

28. JULI 2022

INTENS VARME

Vi har i dette kvartal set på mange eksempler med smeltedigler, 
som Gud bruger for at frembringe renhed og kristuslighed i vores 
liv. Men nogle mennesker vil se på disse eksempler og komme til 
den konklusion, at Gud er streng og krævende. Nogle vil sige: ”Vi 
ved, at Gud ønsker os det godt, men disse eksempler viser ikke 
meget omsorg og kærlighed. I stedet fremstår Gud mere som en 
tyran. Han har en hensigt, som påfører os mange vanskeligheder, 
og der er ikke noget, vi kan gøre ved det.“

Det er rigtigt, at vi, mens vi lever i denne syndige verden, kun 
forstår en lille smule af, hvorfor ting sker. Vi kommer til at forstå 
meget mere i himlen (1 Kor 4,5; 1 Kor 13,12), men indtil videre må 
vi leve i spændingen mellem at tro, at Gud er til stede og har om-
sorg for os, og at det ikke altid føles særlig godt. Esajas beskriver 
denne spænding meget godt.

I vers 2 siger Gud, at hans folk kommer til at gå gennem ild og 
vand. Dette er billedsprog for ekstrem fare. Måske hentyder det 
til overgangen over Det Røde Hav og Jordanfloden, som begge var 
frygtelige oplevelser, men som banede vejen for et nyt liv. Du ville 
måske forvente, at Gud forhindrede disse farer i at true hans folk, 
og at han i stedet ville lede dem ad en lettere vej. Men ligesom 
hyrden i salme 23 siger han, at når de vanskelige tider kommer, 
behøver Guds folk ikke at blive knust eller miste modet, for han er 
med dem.

Læs teksten igen. Nedskriv de forskellige måder, Gud forsikrer sit 
folk om sin omsorg i tider med ild og vand. Hvilket billede af Gud 
skaber dette i dit sind? Hvilke løfter kan du selv gøre brug af?

Vi kan opsummere, hvad vi har lært om Guds smeltedigler på tre 
måder. For det første er Guds intense varme til for at ødelægge 
synden, ikke os. For det andet er Guds intense varme ikke til for at 
gøre os elendige og modløse, men for at rense os, så vi bliver det, 
vi er skabt til at være. For det tredje er Guds omsorg for os i alle 
situationer konstant og fuld af kærlighed. Han vil aldrig forlade os, 
uanset hvad der sker med os.

Hvad fortæller følgende vers om Guds handlinger og hans  
karakter? Sl 103,13-14; Matt 28,20; 1 Kor 10,13; 1 Pet 1,7.  
Hvordan har du oplevet sandheden i disse vers i dit eget liv?

TORSDAG
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29. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og profeter, ”Trosprøven“, s. 73-77.

”Gud har altid prøvet sit folk i prøvelsens ildovn. Det er i smelteov-
nens hede, slaggerne skilles fra det sande guld i den kristnes ka-
rakter. Jesus overvåger prøven. Han ved, hvad der er nødvendigt 
for at rense det ædle metal, så det kan genspejle hans kærligheds 
glans. Det er ved hårde, krævende prøver, Gud uddanner sine 
tjenere. Han ser, at nogle har evner, som kan bruges til fremme af 
hans værk, og dem sætter han på prøve. I sit forsyn fører han dem 
ind i situationer, der sætter deres karakter på prøve … Han viser 
dem deres svagheder og lærer dem at søge hen til ham … Således 
nås hans hensigt. De bliver undervist, oplært og uddannet, beredt 
til at opfylde den store hensigt, hvormed deres evner blev givet 
dem“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 64).

”Hvis vi i Guds forsyn kaldes til at udholde prøvelser, lad os ac-
ceptere korset og drikke det bitre bæger, mens vi husker, at det er 
Faderens hånd, der holder det op til vores læber. Lad os stole på 
ham i mørket så vel som i dagslyset. Kan vi ikke tro, at han vil give 
os alt, som er til det bedste for os?... Hvordan kan vi selv i prøvel-
sens nat nægte at løfte hjerte og stemme i taknemlig pris, når vi 
husker hans kærlighed til os, som den kommer til udtryk på Golga-
tas kors?“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 316).

1. Lad nogen i klassen fortælle om en trosprøve. Hvad kan vi 
lære af vedkommendes erfaring – succes eller nederlag?

2. Tænk over de sidste 24 timer af Jesu liv før korsfæstelsen. 
Hvilke ekstremer blev han udsat for? Hvordan udholdt han 
dem? Hvilke principper kan vi finde i hans eksempel, som vi 
kan anvende på vores eget liv, når vi befinder os i en smelte-
digel?

3. Drøft den tanke, vi har berørt i denne uge, at vores egne  
lidelser kan være til hjælp for andre, som lider.

4. Ellen White skrev: ”Lad os stole på ham i mørket så vel som i 
dagslyset.“ Det er lettere sagt end gjort. Hvordan kan vi hjælpe 
hinanden til at udvikle en tro, som gør os i stand til netop det? 
Hvor vigtigt er det at stole på Gud i vanskelige tider?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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