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”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i 
vore hjerter ved Helligånden, som er givet os“ (Rom 5,5).

Hvor er det let at tale og synge om håb, når vi er omgivet af smi-
lende mennesker i kirken. Men når vi befinder os i smeltediglen, er 
det ikke altid lige let at have håb. Når omstændighederne lægger 
pres på os, begynder vi at sætte spørgsmålstegn ved alt og især 
ved Guds visdom.

I en af sine bøger skriver C.S. Lewis om en fantasi-løve. En af per-
sonerne i bogen ønsker at møde denne løve og spørger, om løven 
er ufarlig. Personen får at vide, at løven ikke er ufarlig, men at 
”den er god“.

Selv om vi ikke altid forstår Gud, og det ser ud, som om han gør 
uforudsigelige ting, er det ikke det samme, som at Gud er imod os. 
Det betyder bare, at vi ikke endnu ser hele billedet. Men vi kæm-
per med tanken om, at for at vi skal kunne have fred, tillid og håb, 
må Gud være forståelig og forudsigelig. I vores opfattelse må han 
være ”ufarlig“. Men med den forventning vil vi blive skuffet.

Hvordan er vores forståelse af Guds karakter med til at give os 
håb i smeltediglen?

· Hab 1,1-4
· Job 38-41
· Es 41,8-14
· Jer 29,1-10
· Hebr 12,1-13
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 Hab 1,1-4

 

 Hab 2,2-3

Til eftertanke

7. AUGUST 2022

DEN STORE SAMMENHÆNG

Når det gør ondt, er det meget let at tro, at det, der sker med os, 
er det eneste, der betyder noget. Men der er en lidt større sam-
menhæng end bare ”mig“ (se Åb 12,7; Rom 8,22).

Hvad oplevede Habakkuk?

Man kunne måske forvente, at Gud sagde noget i retning af: ”Det 
er virkelig frygteligt, Habakkuk; lad mig med det samme komme 
og hjælpe dig.“ Men Guds svar er faktisk det modsatte. Han fortæl-
ler Habakkuk, at det kommer til at blive værre. Læs om det i Hab 
1,5-11.

Israel var blevet ført i landflygtighed af assyrerne, men Gud lover, 
at det bliver endnu værre. Babylonierne kommer nu til at føre 
Judas indbyggere i landflygtighed. Habakkuk råber igen til Gud i 
versene 12-17, og så venter han for at se, hvad Gud vil sige.

Hvordan kan den måde, Gud omtaler den lovede ødelæggelse  
af Babylon på, bringe håb?

Hab 2 er Guds løfte om babyloniernes ødelæggelse. Hebr 10,37 
citerer Hab 2,3 og antyder en fremtidig messiansk anvendelse af 
dette løfte. Babylons ødelæggelse ville komme, og vi har en sikker-
hed for, at ”det store Babylon“ (Åb 18,2) også vil blive ødelagt.

Habakkuk var fanget mellem den store ondskab, der omgav ham, 
og Guds løfte om, at der skulle komme noget værre. Og vi befin-
der os i netop samme punkt i frelseshistorien. Vi er omgivet af 
stor ondskab, men Bibelen forudsiger, det vil blive meget værre. 
Nøglen til Habakkuks overlevelse var, at han fik lov til at se den 
større sammenhæng. Derfor er han i kapitel 3 i stand til at bede 
en fantastisk bøn, hvor han lovpriser Gud for, hvad han vil gøre i 
fremtiden.

Læs Hab 3,16-19. Hvad givet Habakkuk som begrundelse for sit 
håb? Hvilket håb har Guds folk, mens vi venter på, at de sidste 
scener i profetierne skal gå i opfyldelse? Hvordan kan vi gøre 
dette håb til vores eget?
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 Job 42,1-6

Til eftertanke

8. AUGUST 2022

HVEM VORES FAR ER

Oswald Chambers skriver: ”Har du spurgt Gud om, hvad han har 
tænkt sig at gøre? Det vil han aldrig fortælle dig. Gud fortæller 
ikke, hvad han har tænkt sig at gøre. Han åbenbarer for dig, hvem 
han er“ (My Utmost for His Highest, Uhrichsville, OH: Barbour & 
Company, Inc., 1963, 2. januar).

Hvad tror du, Oswald Chambers mener med denne udtalelse?

Jobs Bog begynder med store personlige tragedier for Job. Han 
mister alt, undtagen sit liv og sin kone, og hun foreslår: ”Forband 
Gud, og dø!“ ( Job 2,9). Det, der følger, er en diskussion, hvor hans 
venner forsøger at finde ud af, hvorfor alt dette er sket. Under 
disse diskussioner forbliver Gud tavs. Men i kapitel 38 viser Gud 
sig pludseligt og taler: ”Hvem er det, der med uforstandige ord 
formørker det, jeg har bestemt?“ ( Job 38,2). Uden pause stiller 
Gud Job over 60 spørgsmål, som får ham til at tabe både næse og 
mund. Slå op i din bibel og læs dem igennem i Job 38 og 39.

Efter det sidste spørgsmål svarer Job: ”Jeg er for ringe, hvad 
skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. Én gang har 
jeg talt, jeg tager ikke til orde igen, to gange, jeg fortsætter ikke“ 
( Job 40,4-5). Men Gud er ikke færdig. Han begynder igen og stiller 
endnu en række ”store“ spørgsmål efter hinanden.

Læs Jobs sidste svar. Hvad forsøgte Gud at sige til Job, og hvilken 
virkning havde det på ham?

Gud besvarede aldrig nogen af de ”hvorfor“-spørgsmål, som Jobs 
venner stillede. Men Gud maler et billede af sin enestående stor-
hed, som den viser sig på forbløffende måde i skaberværket. Efter 
det har Job slet ikke brug for svar. Behovet for forklaringer er ble-
vet overskygget af et overvældende billede af Guds storhed.

Denne beretning åbenbarer et fascinerende paradoks. Håb 
og opmuntring kan udspringe af erkendelsen af, at vi ved meget 
lidt. Instinktivt forsøger vi at finde håb ved at vide alt, og vi bliver 
modløse, når vi ikke gør det. Men af og til understreger Gud vores 
uvidenhed, så vi kan indse, at mennesket kun kan finde håb i en 
person, der er meget større end os selv.

Hvis der sker ting i dit liv, som du slet ikke forstår, så prøv at fo-
kusere på Guds karakter. Hvordan kan det give dig et håb, som 
du kan holde fast ved gennem det, der synes uforståeligt?
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 Es 41,8-14

Til eftertanke

9. AUGUST 2022

VOR FADERS NÆRVÆR

”For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til 
dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig“ (Es 41,13).

En person har engang sagt: ”Når Gud synes at være langt borte, 
hvem er det da, der har fjernet sig?“ Når problemer rammer, tager 
vi for givet, at Gud har forladt os. Men sandheden er, at han ikke 
er gået nogen steder.

Guds nærvær syntes meget langt borte for jøderne i landflyg-
tighed. Men gennem Esajas forsikrede Gud dem om en fremtidig 
befrielse. Og selv om den bogstavelige tilbagevenden til Jerusalem 
lå mange år ind i fremtiden, ønskede Gud, at hans folk skulle vide, 
at han ikke havde fjernet sig fra dem, og at de havde al grund til at 
håbe.

Hvilke begrundelser for håb finder du for mennesker, som med 
længsel venter på fremtidig befrielse?

Hvordan hjælper dette løfte os, mens vi venter på, at vores land-
flygtighed her på jorden skal ende?

Et af de stærkeste billeder i disse vers finder vi Es 41,13. Universets 
hersker og Gud siger, at hans folk ikke behøver at frygte, for han 
er den, der ”griber din højre hånd“. En ting er at forestille sig, at 
Gud styrer begivenheder på jorden fra sin mægtige trone, lysår fra 
vores jord. Men det er et helt andet billede at opdage, at han er så 
tæt på os, at han kan holde sit elskede folk i hånden.

Når vi har travlt, kan det være vanskeligt at huske, at Gud er så 
nær os. Men når vi husker, at han er Immanuel, ”Gud med os,“ gør 
det en stor forskel. Når Guds nærvær er med os, er hans hensigt, 
løfter og forvandlende kraft det også.

Prøv følgende eksperiment de næste par dage. Så ofte som du 
kan, skal du forsøge at minde dig selv on, at universets Gud er 
så tæt på dig, at han kan holde dig i hånden og personligt har 
lovet dig sin hjælp. Læg mærke til, hvordan det forandrer den 
måde, du lever på. Vær evt. parat til at drøfte din erfaring i  
klassen på sabbatten.

TIRSDAG
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 Jer 29,1-10

Til eftertanke

10. AUGUST 2022

VOR FADERS PLANER FOR OS

Alle ønsker at have håb. Men hvor kan vi finde det? Nogle menne-
sker finder håb i en vens smil. Andre finder håb i økonomisk sik-
kerhed eller et stabilt ægteskab. Hvor leder du normalt efter håb 
og mod?

Salmisten udtrykker de landflygtiges følelser: ”Ved Babylons flo-
der sad vi og græd, når vi tænkte på Zion“ (Sl 137,1).

I Jeremias’ Bog skriver profeten til folk, som havde mistet alt 
håb i deres landflygtighed. Men selv om de var sønderknuste,  
giver han dem begrundelser for ikke at opgive håbet.

Hvilke begrundelser for håb finder vi i disse vers?

For det første siger Gud til sit folk, at de ikke må opgive håbet, for  
deres situation er ikke et resultat af tilfældigheder. Gud var klar 
over, at det ville ske. Han siger selv: ”Jeg har ført [ Juda] bort fra  
Jerusalem til Babylon“ (Jer 29,4). Selv om de føler sig omringet af 
ondskab, har Gud aldrig sluppet Juda ud af sine hænder.

For det andet siger Gud til sit folk, at de ikke må opgive håbet, for 
han kan være med dem også i deres nuværende vanskeligheder. 
”Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til,  
og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt“  
( Jer 29,7).

For det tredje siger Gud til sit folk, at de ikke må opgive håbet, for 
han skal gøre ende på deres landflygtighed på et bestemt tids-
punkt: ”Dette siger Herren: Først når der er gået halvfjerds år i Ba-
bylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, 
jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted“ ( Jer 29,10).

Efter at Gud har forklaret, hvordan han havde kontrol både med de-
res fortid og deres nuværende situation, og at han vil have kontrol 
med deres fremtid, udtrykker han smukt sin kærlige omsorg for sit 
folk (se Jer 29,11-14).

Læs Jer 29,11-14 og indsæt dit eget navn hver gang der står ”jer/I“ 
i teksten, som om Gud giver disse løfter til dig personligt. Gør 
brug af disse løfter i dit eget liv, uanset hvad dine vanskeligheder 
måtte være.

ONSDAG
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 Hebr 12,5-13

 

 Hebr 12,1-13

Til eftertanke

11. AUGUST 2022

”HERREN TUGTER DEN, HAN ELSKER“

Hvilket budskab er der til os i disse vers, og hvordan hænger det 
sammen med det, vi har studeret i dette kvartal?

I Hebr 12,5-13 beskriver Paulus prøvelser i forbindelse med opdra-
gelse. Forskellige former for ordet disciplin forekommer ti gange 
i dette afsnit. I den græske verden var dette ord det mest grund-
læggende ord for ”uddannelse“. At forså ”tugt“ eller ”opdragelse“ 
er altså at forstå, hvordan Gud underviser os i troens skole, som 
Paulus netop har beskrevet i Hebr 11.

I Hebr 11 har Paulus malet billeder af troens mænd og kvinder. Det 
var deres tro, der holdt dem gående, når de mødte alle former for 
prøvelser. Når vi går ind i kapitel 12, henvender Paulus sig til os, 
læserne, og siger, at siden så mange før os på trods af alt har holdt 
ud, kan vi også gøre det og afslutte troens løb. Hemmeligheden er 
at se ”hen til Jesus“ (Hebr 12,2), så han kan være vores eksempel i 
vanskelige situationer (Hebr 12,3). At læse Hebr 12 er som at blive 
givet et par læsebriller. Uden disse briller vil vores syn på eller 
opfattelse af vanskeligheder altid være uklart. Men disse briller 
vil korrigere de uklare forklaringer på lidelser, som vores kultur 
pådutter os. Vi vil blive i stand til at forstå tydeligt og til at reagere 
intelligent på prøvelser.

Læs teksten igen og koncentrer dig om vers 5-13.

Hvad er kilden til opdragelsen?

Hvordan er vores reaktion på opdragelsen?

Hvad er opdragelsens mål?

Læs Hebr 12,1-13 endnu engang. Lav en liste over alle de begrun-
delser, du kan finde, som er grundlag for håb. Hvordan har du 
selv erfaret dette håb i dine egne oplevelser af åndelig ”uddan-
nelse“?

TORSDAG
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TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Uddannelse, ”Skolen i det hinsidige liv“, s. 301-309;
· Vejen til et bedre liv, ”Hjælp i hverdagen“, s. 301-302.

”Alle mennesker vil i perioder komme ud for bitter skuffelse og 
knugende modløshed. Der vil komme dage, hvor sorgen er deres 
lod, og hvor de har svært ved at tro, at Gud stadig vil sine jordiske 
børns bedste – dage, hvor sjælen er så nedbøjet af bekymringer, 
at de foretrækker døden. Det er i sådanne perioder, at mange mi-
ster deres tag i Gud og bliver ofre for tvivlens slaveri og vantroens 
trældom. Hvis vi i sådanne øjeblikke var i besiddelse af åndeligt 
klarsyn og kunne se hensigten med Guds forsyns styrelse, ville vi 
se engle arbejde på at redde os fra os selv. Vi ville se dem søge at 
anbringe vore fødder på en grundvold, som er mere sikker end de 
evige bjerge, og dette ville give os ny tro og nyt liv“ (Ellen White, 
Profeter og konger, s. 83).

1. Ellen White siger, at vi ”alle“ kommer ud for perioder med 
”bitter skuffelse og knugende modløshed“. Hvordan kan vi 
blive bedre til at give håb til hinanden, når vi oplever bitter 
skuffelse?

2. Se på svarene fra tirsdagsafsnittets spørgsmål. Hvilken for-
skel gjorde det, når du havde opmærksomheden rettet mod 
Guds nærvær i dit liv?

3. Find nogle afsnit fra Job 38-41 og læs dem højt. Hvilket billede 
af Gud gives i disse kapitler? Hvad kan du lære, som giver dig 
håb og opmuntring? 

4. Forvandlende håb kommer fra himlen. Det betyder, at vi kan 
bede om, at vi alle sammen får håb i vores tilværelse. Tilbring 
tid i bøn for dem, hvis håb er blevet svækket på det seneste, 
og bed om, at deres håb må blive fornyet. Hvad kan I gøre for 
andre, som er ved at tabe kampen om at finde håb?

5. Hvis nogen er villig til det, så bed vedkommende om at for-
tælle om en tid, hvor fortvivlelse og prøvelser førte til, at 
vedkommende mistede troen og håbet. Hvad fik situationen 
til at vende? Hvad kan vi dele med hinanden, som kan være til 
hjælp, når vi oplever perioder med tvivl og fortvivlelse?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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