
1
”I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede; han 
holdt ud, for det var, som om han så den usynlige“ (Hebr 11,27).

Definitionen på tro i Hebræerbrevet er altid udfordrende. ”Tro 
er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke 
ses“ (Hebr 11,1). Hvordan kan vi være overbevist om noget, vi ikke 
kan se? Alligevel er det nøjagtigt, hvad der siges om Moses i vores 
bibeltekst for i dag: ”han holdt ud, for det var, som om han så den 
usynlige“ (Hebr 11,27).

Det er en endnu større udfordring at indse, at vi er kaldet til at se 
”den usynlige“ ikke kun, når alt går godt, men især når alt går galt. 
For at være i stand til det har vi brug for tro, der afspejler Kristus 
og er formet af sandheden om Gud og hans rige. Sandheden om 
Faderens godhed, kraften i Jesu navn, opstandelsens kraft og 
Guds barmhjertighed er grundlæggende sandheder, som vil gøre 
os i stand til at stå fast, når vi er i smeltediglen og måske fristes til 
at tvivle på alt.

Hvilke sandheder om Gud kan holde os oppe selv i de sværeste 
situationer?

· Rom 8,28-39
· Joh 14,1-14
· Ef 1,18-23
· Es 40,27-31
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 Rom 8,28-39

Til eftertanke

14. AUGUST 2022

VOR FADERS OVERVÆLDENDE GAVMILDHED

”Hvis Gud virkelig elskede mig, ville han i hvert fald gøre  
for mig!“ Gad vide, hvor mange gange en sådan tanke er faret igen-
nem vores sind. Vi betragter vores situation og begynder at speku-
lere på, om Gud virkelig elsker os, for hvis han virkelig gjorde det, 
ville alt være anderledes.

Der gives ofte to begrundelser for at tvivle på Guds godhed. 1) Når 
vi har et brændende ønske i vores hjerte og sind om noget, som vi 
tror er godt, kan tanken om, at Gud måske ønsker noget andet for 
os, synes latterlig. 2) Vi tvivler måske på Guds godhed, fordi vores 
erfaring står i modsætning til det, vi tror. Hvis noget ser godt ud el-
ler føles godt eller lyder godt eller smager godt, må det være godt. 
Og så bliver vi vrede på Gud, når vi ikke kan få det.
Det er her troen spiller ind. Tro bliver til handlig lige netop i de si-
tuationer, hvor vi fristes til at tvivle på Gud og hans godhed.

Dette er et stærkt afsnit, som beskriver Guds godhed imod os. 
Hvad kan du finde i disse vers, som kan hjælpe dig til ikke at 
tvivle på Guds godhed?

Den klare logik i Rom 8,32 kan forhindre os i at blive overvældet af 
vores omstændigheder. ”Gud lod Kristus dø for vores skyld. Han 
skånede ikke engang sin egen søn. Tror I så ikke, at han også vil 
give os alt muligt andet?“ (Rom 8,32 fra Den Nye Aftale). Hvordan 
kan vi i det hele taget tro, at Gud var villig til at sende Jesus til at dø 
for os, men derefter er ond og smålig?

En følge af ideen i Romerbrevet er, at sandheden om Guds gav-
mildhed imod os i lyset af Jesu død skal have større indvirkning på 
vores tanker end al den tvivl, som smeltediglen kan frembringe i 
os.

Hvordan kan det lade sig gøre, at en sandhed som dette, at Gud 
er god, kan få større indflydelse på dig end dine tvivl? Tilbring 
tid i meditation over den sandhed, at Gud i Jesus døde i dit sted, 
og at denne ufattelige gavmildhed fortsætter på tusind forskel-
lige måder for dig i dag. 
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 Joh 14,1-14

Til eftertanke

15. AUGUST 2022

I JESU NAVN

”Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det“ ( Joh 14,14).

Jesus ville ikke være sammen med disciplene meget længere. Han, 
som havde været deres støtte og opmuntring, skulle fare til him-
len, og disciplene begyndte at føle sig forvirrede og magtesløse. 
Men selv om disciplene ikke længere ville være i stand til at se ham 
fysisk, gav han dem et usædvanligt løfte.

Ifølge vers 13 og 14 lover Jesus, at ”hvad [vi] end beder om“ i 
hans navn, vil han gøre for os. På grund af dette afslutter vi  
næsten altid vores bønner med ”i Jesu navn, amen!“

Hvad tror vi egentlig, at det betyder, når vi siger dette? Hvad 
mener Jesus, når han opfordrer os til at bede på denne måde? 
Hvilke fingerpeg er der i versene, som kan hjælpe os til bedre  
at forstå hans pointe?

Når vi beder ”i Jesu navn“, kan vi være sikre på, at hele himlens 
maskineri vil arbejde for os. Måske ser vi ikke, hvordan englene ar-
bejder omkring os. Men det gør de. De er sendt fra himlens trone i 
Jesu navn for at opfylde vores bøn.

Nogle gange, når vi beder i Jesu navn, åbner vi øjnene og forven-
ter, at alt omkring os er forandret. Det er det ikke. Men selv om 
Guds kraft kan komme med dramatiske følger, som fx da Jesus 
stillede stormen, kan den også komme i ubemærket stilhed, som 
da Guds kraft styrkede Jesus i Getsemane. Det er ikke sikkert, at 
der sker noget dramatisk, men det betyder ikke, at Gud ikke gør 
noget for os.

Læs Joh 14,1-14 igen. Forestil dig, mens du læser, at Jesus taler 
direkte til dig, ansigt til ansigt. Hvilket håb og hvilken opmun-
tring kan disse løfter give dig? Spørg samtidigt dig selv: Er der 
ting i mit liv, som kan stå i vejen for, at disse løfter kan blive op-
fyldt for mig? Hvilke forandringer har jeg brug for at foretage?
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 Ef 1,18-23

Til eftertanke

16. AUGUST 2022

OPSTANDELSENS MAGT

Opstandelsen fortæller os noget om vores menneskelige afmagt. 
Når vi tænker på Jesu liv, død og opstandelse, tænker vi ofte på, 
hvordan Jesu død var den begivenhed, der i juridisk forstand gjorde 
os retfærdige over for Gud. Og det er selvfølgelig rigtigt.

Men opstandelsen tilføjer en helt specifik dimension til frelsen. Jesu 
opstandelse har betydning, ikke kun fordi den viser os, at vi også en 
dag vil blive oprejst fra de døde. Opstandelsen satte Jesus ved Fa-
derens højre hånd i en magt- og autoritetsstilling. Denne opstandel-
seskraft er den samme magt, som Gud gør tilgængelig for os i dag.

I disse vers taler Paulus om Guds magt. Hvad lærer disse vers  
om opstandelsens kraft? Hvilket håb og hvilke løfter finder du 
personligt i disse vers?

Paulus beder om, at efeserne skal forstå noget, som man kun kan 
lære med guddommelig hjælp: (1) håbet om forvandling og en evig 
fremtid, som Jesus har kaldet os til; (2) Guds overvældende magt, 
som han i Kristus udøvede for vores skyld.

Dernæst forsøger Paulus at beskrive, hvor fantastisk denne magt 
er. Den kraft, som er tilgængelig for os i dag, er den samme, som 
ikke alene opvakte Jesus fra graven tilbage til livet, men også til en 
magtposition ved Faderens højre hånd.

Men Paulus standser ikke der. Opstandelsen gav ikke Jesus en hvil-
ken som helst magt, men magt til at herske og sørge for hvad som 
helst, hans folk måtte have behov for i al evighed.

Lav en liste over de områder af dit liv, hvor du har brug for Jesu 
opstandelses kraft. Bed dernæst om, at denne magt vil blive 
givet til dig på alle disse områder. Tænk samtidigt over, hvad du 
selv kan forbedre, og hvilke valg du kan foretage, som giver Guds 
magt bedre mulighed for at arbejde i dit liv.

TIRSDAG
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 1 Pet 5,7

Til eftertanke

17. AUGUST 2022

KAST AL JERES BEKYMRING PÅ HAM

Der findes et citat, som nogle mennesker har indrammet på deres 
væg, hvor der står: ”Hvorfor bede, når du kan være bekymret?“ 
Det får mig til at le, fordi vi ved, hvor ofte vi bekymrer os frem for 
at komme til Gud og lægge al vores ængstelse frem for ham.

Nogen har engang sagt, at når livet bliver alt for indviklet, skal 
vi overgive det til Gud, så han kan løse alle knuderne for os. Gud 
længes efter at gøre det for os. Men det forbløffende er, at vi har 
en tendens til at holde fast ved vores problemer, indtil vi er ved at 
bryde sammen. Hvorfor venter vi så længe, inden vi går til Gud?

Peter citerer fra Sl 55,23. Hvad er det grundlæggende budskab 
til os? Se også Matt 6,25-33.

1 Pet 5,7 er et meget enkelt vers. Det betyder lige netop, hvad det 
siger. At kaste betyder lige netop at kaste, at smide væk, at give 
op, så det, der forårsager smerte og bekymring, ikke længere har 
nogen forbindelse med dig. Men selvfølgelig skal vores byrder ikke 
kastes hvor som helst. Vores bekymringer forsvinder ikke ind i et 
tomrum. De overgives til vores far i himlen, som lover at tage sig af 
dem. Det er, hvad Jesus siger til os i Matt 6,25-33. Problemet med 
at gøre det er ikke, at det er vanskeligt. Det er, at det synes alt for 
let. Det virker for godt til at være sandt.

Bekymring skyldes mange forskellige ting. Det kan være pres 
på arbejdspladsen. Uventet kritik. Følelsen af at være uønsket eller 
ikke elsket. Problemer mht. sundhed eller økonomi. Følelsen af, at 
vi ikke er gode nok for Gud. At tro, at vi ikke er tilgivet.

Uanset hvad vores bekymringer er, er en af årsagerne til, at 
vi hænger fast ved dem, at vi tror, vi kan takle dem bedre, end 
nogen andre kan. Men Peter råder os til at genoverveje den op-
fattelse. Grunden til, at vi ikke behøver at bekymre os, er, at Gud 
har omsorg for os. Men har Gud så stor omsorg for os, at han vil 
gribe ind, når en skilsmisse truer, eller når vi føler os fuldstændigt 
ubrugelige? Bibelen siger, at han har så stor omsorg, at han kan 
forvandle enhver situation.

Hvad er du bekymret over lige nu? Måske er vores største pro-
blem, at selv om vi tror, at Gud kender alt og kan hjælpe os, tror 
vi ikke, at han vil løse vores problem på den måde, vi gerne vil 
have det løst på. Tænk over denne tanke og spørg dig selv, hvor 
sandt det er i dit liv.

ONSDAG
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 Es 40,27-31

 

Til eftertanke

18. AUGUST 2022

GUD ER TROFAST, OGSÅ NÅR HAN IKKE SES

At tro, at ingen bryder sig om, hvad der sker med os, er meget 
ubehageligt. Men at tro, at Gud ikke ved eller bryder sig om os, 
kan være meget bekymrende.

For jøderne i landflygtighed i Babylon så det ikke ud til, at Gud 
var særligt interesseret i deres situation. De var stadigvæk i land-
flygtighed og følte sig forladt af Gud på grund af deres synd. Men 
Esajas opmuntrer dem. Esajas 40 er et smukt kapitel, hvor pro-
feten taler ømt til folket om deres Gud: ”Som hyrden vogter han 
sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i 
sin favn, han leder moderfårene“ (Es 40,11). Men efter så lang tid, 
tænkte de landflygtige: ”Hvor er du, Herre? Vi ser ingen tegn på, at du 
stadigvæk er der og bekymrer dig om os.“

Hvordan beskriver Esajas Gud? Denne beskrivelse er profetens 
svar på deres klage: ”min vej er skjult for Herren, Gud ænser 
ikke min ret.“

En anden gruppe mennesker, som kunne have troet, at deres vej 
var skjult for Herren, finder vi i Esters Bog. I den bog nævnes Gud 
ikke en eneste gang. Men hele beretningen er et drama om Guds 
indgriben for at frelse sit folk fra en uigenkaldelig lov om at øde-
lægge dem. Denne beretning beskriver ikke alene begivenheder i 
fortiden, den symboliserer en periode i fremtiden, hvor Guds folk 
igen vil blive forfulgt, og en lov om deres udryddelse igen bliver 
vedtaget (Åb 13,15). Kan du forestille dig, hvor let det ville være 
under så forfærdelige forhold at drage den slutning, at Gud havde 
forladt sit folk. Men vi skal ikke være bange. Den samme Gud, som 
frelste sine udvalgte i beretningen om Ester, vil frelse sine ud-
valgte under den sidste krise.

Vi har læst, hvordan Esajas beskrev Gud for de landflygtige. 
Hvordan vil du beskrive Gud for mennesker, som føler, at Gud er 
forsvundet og har overladt dem til sig selv? Hvordan vil du lære 
dem at se med troens øjne og ikke være afhængig af det, de 
med deres menneskelige øjne ser sig omgivet af?

TORSDAG
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19. AUGUST 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Profeter og konger, ”I dronning Esters dage“, s. 292-295.

”Har Gud ikke lovet, at han vil give Helligånden til dem, der beder 
ham om det? Og er Helligånden ikke en virkelig og sand vejleder? 
Nogle synes at være bange for at tage Gud på ordet, som om 
det ville være formasteligt at gøre det. De beder om, at Herren 
skal undervise os, men er alligevel bange for at tro på Guds Ords 
autoritet og acceptere, at vi er blevet undervist af ham. Så længe 
vi kommer til vores himmelske far i ydmyghed og med en lærevil-
lig ånd, villige og ivrige efter at lære, hvorfor skulle vi så tvivle på 
Guds opfyldelse af sine egne løfter? ... Måske har vi ikke tillid til os 
selv og er bange for, at vi misforstår hans undervisning, men gør 
også dette til et bedeemne og stol på ham. Bliv ved med at stole 
på ham til det yderste, at hans hellige Ånd vil lede dig til på rette 
måde at tolke hans planer og hans forsyns ledelse“ (Ellen White, 
Manuscript Releases, 6. bd., s. 225).

”Troen vokser sig stærk, når den kommer i konflikt med tvivl og 
modsatte påvirkninger. Den erfaring, man får gennem disse prø-
velser, har større værdi end de mest kostbare juveler“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 3. bd., s. 555).

1. Tal sammen i klassen om usynlige ting, som vi ved er virke-
lige. Hvordan kan det hjælpe os til bedre at forstå, hvad det 
vil sige at se ”den usynlige“?

2. Drøft det sidste spørgsmål i onsdagsafsnittet. Hvor ofte be-
finder vi os i en sådan situation? Hvad kan vi gøre, som vil 
gøre os bedre i stand til at stole på, at Herrens veje er de bed-
ste, selv om det ikke er, hvad vi har lyst til?

3. Hvis ”troen vokser sig stærk, når den kommer i konflikt med 
tvivl og modsatte påvirkninger,“ hvordan påvirker det vores 
opfattelse af sådanne konflikter?

4. De fleste af os har set mennesker i situationer, hvor resul-
tatet – set fra vores synsvinkel – har været forfærdeligt. Det 
allerværste, vi kunne forestille os, skete, på trods af bøn og 
ihærdig indsats. Hvordan skal vi, i lyset af det, vi har studeret, 
forstå sådanne situationer?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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