
1
”Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker 
mægtigt i mig“ (Kol 1,29).

En mand og en kvinde deltog sammen under et samtaleprogram. 
Begge havde oplevet, at deres barn var blevet dræbt. Kvindens 
søn var blevet myrdet 20 år tidligere, og hendes vrede og bitter-
hed var stadigvæk lige stor. Manden var helt anderledes. Hans 
datter var blevet myrdet af terrorister nogle få år tidligere. Han 
talte om tilgivelse over for morderne og om, hvordan Gud havde 
forvandlet hans smerte. Uanset hvor frygtelig hans smerte havde 
været, var denne mand blevet et billede på, hvordan Gud kan 
bringe lægedom i de mørkeste øjeblikke i vores liv.

Hvordan kan to personer reagere så forskelligt? Hvordan sker 
den åndelig forandring i den kristnes liv, som gør vedkommende 
i stand til at modnes gennem livets smeltedigler frem for at blive 
fuldstændigt overvældet af dem?

Hvilken rolle spiller vores vilje og viljestyrke i kampen mod sel-
viskhed og synd? Hvordan kan vi undgå den fejl at lade vores fø-
lelser styre de valg, vi foretager? Hvorfor må vi holde ud og ikke 
give op, når vi befinder os i smeltediglen?

· Joh 16,5-15
· Kol 1,28-29
· 1 Pet 1,13
· Matt 5,29
· 1 Mos 32
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SØNDAG

 

 Joh 16,5-15

Til eftertanke

31. JULI 2022

SANDHEDENS ÅND

Har du nogensinde bedt: ”Kære Gud, vil du ikke nok gøre mig 
god?“ uden at der tilsyneladende sker noget? Hvordan er det mu-
ligt, at vi beder om Guds store forvandlende kraft til at arbejde 
med os, men vores liv forbliver tilsyneladende uforandret? Vi ved, 
at Gud har ubegrænsede overnaturlige resurser, som han gerne 
og gratis tilbyder os. Vi ønsker virkelig at gøre brug af dem, men al-
ligevel virker det ikke, som om vores liv forandres på en måde, der 
svarer til det, Gud tilbyder.

Hvorfor? Et svar er skræmmende enkelt: Selv om Ånden har 
ubegrænset kraft til at forvandle os, er det muligt, at vi ved vores 
egne valg begrænser, hvad Gud kan gøre.

I denne tekst kalder Jesus Helligånden for Sandhedens Ånd. 
Hvad antyder dette, at Helligånden gør for os?

Helligånden kan vise os, at vi er syndere, men han tvinger os ikke 
til at angre. Han kan også lære os de største sandheder om Gud, 
men han kan ikke tvinge os til at tro eller adlyde. Hvis Gud tvang 
os, selv om det kun var en lille bitte smule, ville vi miste vores 
frie vilje til at vælge, og Satan ville anklage Gud for at manipulere 
vores sind og hjerter og kunne dermed anklage Gud for at snyde 
i den store strid. Da den store strid brød ud i himlen, tvang vores 
himmelske far ikke Satan eller nogen af englene til at tro, at han 
var god og retfærdig, og han tvang heller ikke englene til at angre 
og omvende sig. I Edens have, hvor så meget igen stod på spil, 
forklarede Gud meget tydeligt sandheden om træet midt i haven, 
men han forhindrede ikke Eva og Adam i at bruge deres frihed til 
at være ulydige. Gud vil ikke behandle os anderledes i dag. Hellig-
ånden præsenterer sandheden om Gud og synd og siger: ”I lyset 
af, hvad jeg har vist dig, hvad vil du nu gøre?“

Det samme gælder, når vi befinder os i smeltediglen. Nogle 
gange findes smeltediglen, netop fordi vi ikke har været lydige el-
ler har angret vores synd. For at vores himmelske far kan arbejde 
med os i de situationer, må vi bevidst vælge at åbne døren til an-
ger og lydighed, for at Guds kraft kan komme ind og forvandle os.

Hvilke overbevisninger har ”Sandhedens Ånd“ givet dig for  
nylig? Hvor god er du til at lytte til hans stemme? Hvad vælger 
du, når du bruger din frie vilje?
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MANDAG

 

 

 Kol 1,28-29

Til eftertanke

1. AUGUST 2022

GUDDOMMELIG-MENNESKELIG KOMBINATION

Hvad er det største, du nogensinde har udrettet? Uanset hvad du 
har opnået, er det usandsynligt, at det bare skete ved, at du en 
morgen stod ud af sengen. Hvis vi ønsker at opnå noget i livet, der 
er umagen værd, kræver det tid og indsats. Det samme er tilfæl-
det, når det handler om at være en Jesu discipel.

Paulus taler om, at Gud arbejder i ham. Men hvordan viser  
han også, at der er en menneskelig indsats involveret? Se også  
5 Mos 4,4; Luk 13,24; 1 Kor 9,25; Hebr 12,4.

I Kol 1,29 får vi en meget interessant indsigt i, hvordan Paulus be-
tragter sit forhold til Gud i denne gerning. Han siger, at han strider, 
men med Guds kraft.

Ordet ”slider“ betyder at ”blive træt“, at ”arbejde, til man bliver 
udmattet“. Dette ord blev i særlig grad brugt om atleter, når de 
trænede. Det næste ord, Paulus bruger er ”strider“. På nogle sprog 
kan det betyde ”pines“ eller ”plages“. Vi har altså et ordbillede af 
en atlet, som kæmper med alt, han har, for at vinde. Men så giver 
Paulus tanken en uventet drejning, for Paulus slider og strider ikke 
med alt, hvad han har, men med alt det, Gud har givet ham. Vi har 
dermed en enkel konklusion, når det gælder Paulus’ tjeneste: den 
var udført med stor personlig indsats og disciplin, men med Guds 
kraft. Dette forhold mellem vores indsats og Guds kraft fungerer 
på nøjagtig samme måde i udviklingen af Kristi karakter i os.

Dette er vigtigt at huske, for vi lever i en verden, hvor vi ønsker 
mere og mere med mindre og mindre indsats. Den tanke har også 
sneget sig ind i kristendommen. Nogle kristne evangelister lover, 
at hvis du bare tror, vil Helligånden falde over dig med fantastisk 
overnaturlig kraft og udrette store mirakler. Men dette kan være 
en farlig halv sandhed, for det kan få folk til at drage den slutning, 
at vi kun behøver at vente på, at Guds kraft skal komme til os, 
mens vi i ro og mag sidder på vores stol.

Hvordan har du selv erfaret den form for slid og strid, som Pau-
lus taler om? Hvad har Gud vist dig, som du kæmper med? Hvor-
dan kan du lære at underlægge dig Guds vilje?
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 1 Mos 3,6
2 Sam 11,2-4

Gal 2,11-12

 1 Pet 1,13

Til eftertanke

2. AUGUST 2022

EN DISCIPLINERET VILJE

En af vores viljes største fjender er vores følelser. Vi lever i en kultur, 
som mere og mere bombarderer os med billeder og musik, som 
appellerer direkte til vores sanser og påvirker vores følelser – vrede, 
frygt, begær – uden at vi lægger mærke til det. Hvor ofte tænker vi 
ikke, fx: ”Hvad har jeg lyst til at spise i aften?“ eller ”Hvad har jeg lyst 
til at gøre i dag?“ eller ”Har jeg lyst til at købe dette?“ Følelser er ble-
vet tæt knyttet til vores valg. Følelser er ikke nødvendigvis dårlige, 
men hvad vi føler kan have meget lidt sammenhæng med, hvad der 
er rigtigt eller bedst. Vores følelser kan også lyve for os: ”Hjertet er 
det mest bedrageriske af alt“ ( Jer 17,9). De kan altså skabe et forkert 
billede af virkeligheden, få os til at træffe forkerte valg og kaste os 
ud i en smeltedigel, vi selv har skabt.

Hvilke eksempler kan du finde i Bibelen, hvor mennesker traf 
valg, som var baseret på deres følelser i stedet for på Guds ord? 
Hvilke konsekvenser havde det? 

Hvad er Peter bekymret over, og hvad ønsker han, at hans læsere 
skal gøre?

Peter forstod, at sindet kontrollerer kroppen som et ror. Hvis vi fjer-
ner sindets kontrol, vil vi styres af tilfældige følelser, som blæser på 
vores vej.

Forestil dig, at du går langs en smal sti hen mod hyrdens hjem. 
Langs vejen er der mange stier i forskellige retninger. Nogle af dem 
fører os hen, hvor vi ikke vil ønske at være. Mange ser fristende ud, 
de appellerer til vores følelser, vores lyst, vores begær. Men hvis vi 
vælger at gå på en af dem, fjerner vi os fra den rette sti og slår ind 
på en vej, som det kan blive meget vanskeligt at forlade.

Hvilke vigtige valg står du overfor? Giv et ærligt og oprigtigt svar 
på følgende spørgsmål: Hvordan kan jeg vide, om jeg baserer 
mine valg på følelser, ønsker eller begær i modsætning til på 
Guds ord?

TIRSDAG
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Matt 5,29-30

3. AUGUST 2022

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERGIVELSE

”Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra 
dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end 
med, at hele dit legeme kastes i Helvede“ (Matt 5,29).

Tænk over Jesu ord i dette vers. Synes du, at hans ord er for 
grænseoverskridende? I så fald, hvorfor?

Vidtgående handlig er nødvendig, ikke fordi Gud har gjort kristen-
livet vanskeligt, men fordi vi og vores kultur har bevæget sig meget 
langt væk fra Guds planer for os. Ofte vågner mennesker og tæn-
ker: ”Hvordan har jeg kunnet komme så langt væk fra Gud?“ Svaret 
er altid det samme: kun et skridt ad gangen.

I Matt 5,29-30 taler Jesus om seksuel synd. Men det underliggende 
princip gælder også for andre former for synd. Principperne kan 
anvendes på vores generelle vækst i Kristus. 

Hvilken vigtig pointe fremhæver Jesus med sine ord? Kaldes vi 
virkelig til bogstaveligt at lemlæste os selv?

Jesus beder os ikke om at skade vores legemer fysisk. Slet ikke! 
I stedet opfordrer han os til at kontrollere vores sind og dermed 
vores legemer, uanset hvad det måtte koste. Læg mærke til, at 
versene ikke siger, at vi skal bede, og at Gud med det samme vil 
fjerne de syndige tendenser fra vores liv. Nogle gange er det må-
ske lige netop, hvad Gud i sin nåde gør. Men ofte kalder han os til 
at foretage et grænseoverskridende valg ved at opgive noget eller 
begynde at gøre noget, som vi måske slet ikke har lyst til at gøre. 
Hvilken smeltedigel det kan være! Jo oftere vi træffer de rette valg, 
des stærkere bliver vi, og des svagere bliver fristelsernes magt 
over vores liv.

Gud benytter af og til smeltedigler for at få vores opmærksomhed, 
når vi er omgivet af mange distraherende forstyrrelser. Det er i 
smeltediglen, vi indser, hvor langt vi har fjernet os fra Gud. Smel-
tediglen kan være Guds kald til os om at foretage en grænseover-
skridende beslutning om at vende tilbage til Faderens plan for os.

ONSDAG
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1 Mos 32,23-33

 

Til eftertanke

4. AUGUST 2022

BEHOVET FOR UDHOLDENHED

Læs beretningen om Jakobs kamp med Gud. Hvad siger denne 
beretning os om udholdenhed, også midt i store skuffelser? 
Husk hele sammenhængen i Jakobs situation, før du svarer.

Vi kan godt vide, hvad der er rigtigt og bruge vores vilje til at gøre 
det rigtige, men når vi kommer i en presset situation, kan det være 
vanskeligt at holde fast ved Gud og hans løfter. Det skyldes, at vi 
er svage og bange. En af de vigtige kristne egenskaber er derfor 
udholdenhed, evnen til at blive ved på trods af ønsket om at give 
op.

Et af de største eksempler i Bibelen på udholdenhed er Jakob. 
Mange år tidligere havde han snydt sin bror Esau og sin far til at 
give ham førstefødselsretten (1 Mos 27). Lige siden havde han 
været på flugt i frygt for, at Esau ønskede at slå ham ihjel. Selv om 
han havde fået fantastiske løfter om Guds ledelse og velsignelser 
i drømmen om stigen, der nåede til himlen (1 Mos 28), var han 
stadigvæk bange. Jakob ønskede desperat Guds forsikring om, at 
han var accepteret, og at de løfter, han mange år tidligere havde 
fået, stadig stod ved magt. Mens han kæmpede med en person, 
som faktisk var Jesus, blev Jakobs hofte slået ud af led. Fra det 
øjeblik ville det ikke have været muligt for ham at blive ved med at 
kæmpe, for smerten var meget intens. Der må have været et næ-
sten umærkeligt skift fra at kæmpe til at holde fast. Jakob holder 
fast i Jesus med næsten ubærlig smerte, indtil han får en forsikring 
om sin velsignelse. Jesus siger til ham: ”Slip mig! det er ved at blive 
lyst“ (1 Mos 32,27).

Jakob fik sin velsignelse, fordi han blev ved med at holde fast på 
trods af smerten. Sådan er det også for os. Gud kommer måske til 
at slå vores ”hofteskål“ af led og derefter kalde os til at holde fast 
ved ham gennem smerten. Gud tillod faktisk, at de smertefulde 
ar blev hos Jakob, for Jakob haltede stadigvæk, da han mødte sin 
bror. I det ydre lignede det en svaghed, men for Jakob var det et 
tegn på hans styrke.

Hvilke praktiske valg kan du træffe, når det gælder fx omgangs-
kreds, livsstil, læsestof, sundhedsvaner og åndeligt liv, som vil 
gøre det lettere for dig at holde ud med Gud, når du bliver mis-
modig og fristet?

TORSDAG
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5. AUGUST 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og profeter, ”Jakobskampen“, s. 99-102; 
· Vejen til Kristus, ”Overgivelse“, s. 47-53.

”Viljen, der udgør en så vigtig faktor i menneskets karakter, kom 
ved syndefaldet under Satans kontrol, og lige siden har han arbej-
det på at få menneskene til at ville og gøre det, de selv har lyst til, 
men som kun fører til total ødelæggelse og ulykke“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 5. bd., s. 515).

”For at kunne modtage Guds hjælp må mennesket indse sin egen 
svaghed og mangelfuldhed. Det må koncentrere sine tanker om 
den store forandring, der må foregå med det, og tilskyndes til al-
vorlig og udholdende bøn og arbejde. Forkerte vaner og skikke må 
fjernes, og sejren kan kun vindes ved, at der gøres målbevidste an-
strengelser for at rette disse fejl, og ved at følge de rette princip-
per. Mange får aldrig den stilling, de kunne opnå, fordi de venter, 
at Gud skal gøre det for dem, som han har givet dem evner til at 
gøre selv. Alle, der egner sig til tjeneste, må gennemgå den stren-
geste åndelige og moralske skoling, og Gud vil hjælpe dem ved at 
forene sin guddommelige kraft med vores menneskelige indsats“ 
(Ellen White, Patriarker og profeter, s. 126).

1. I hvor høj grad er vi bevidste om, at vores vilje ”ved synde- 
faldet kom under Satans kontrol“? Hvordan kan vi ved at  
fokusere på Jesu karakter bedre forstå, hvor syndige vi er,  
og hvor stor Guds nåde imod os er?

2. Læs beretningen om Jesus i Getsemane (Matt 26,36-42). 
Hvordan var Jesu egne følelser og ønsker i modsætning til 
Guds vilje? Hvad kan vi lære af dette eksempel?

3. Hvilke specifikke ting er der i vores kultur, som kan være med 
til at nedbryde vores forsvar og gøre os mere sårbare mod Sa-
tans angreb? Hvad kan vi gøre for selv at stå imod og hjælpe 
dem, der føler behov for hjælp?

4. Kender du nogen, som måske er parat til at opgive troen, eller 
som allerede har gjort det? Hvad kan I som en gruppe gøre 
for at opmuntre vedkommende og hjælpe ham eller hende til 
ikke at vende sig bort fra Jesus? 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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