
1
”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!“ (Fil 4,4).

Det er altid let at råbe af fryd til Gud, når vi er glade. Men det er 
ikke så let at gøre det, når det går dårligt, når vi befinder os i den 
værst tænkelige situation, når smeltediglen bliver ophedet. Men 
det er lige netop da, at vi måske mere end på noget andet tids-
punkt har brug for at lovprise Gud, for lovprisning er et middel, 
der hjælper os til at opretholde troen.

Lovprisning kan faktisk forvandle selv vores mørkeste omgivelser. 
Måske ikke ved at kendsgerningerne omkring os forandres, men 
ved, at den kan forandre os og dem, vi er sammen med, og gør os i 
stand til at udholde vanskelighederne.

Lovprisning er tro i praksis. Det kan være, at det ikke altid synes 
naturligt for os, men når vi øver os i at lovprise, bliver den en na-
turlig del af vores liv, og den indeholder kraft til både omvendelse 
og at sejre.

Hvad er lovprisning? Hvordan kan lovprisning være et åndeligt 
våben i vanskelige tider? Hvordan kan lovprisning forvandle os 
og den situation, vi befinder os i?

. Fil 4,4-7
· Jos 5,13-6,20
· Sl 145
· ApG 16,16-34
· 2 Krøn 20,1-30
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SØNDAG

 

 Fil 4,4-7

Til eftertanke

21. AUGUST 2022

LOVPRISNINGENS RAMME

Den store russiske forfatter Fjodor Dostojevskij var blevet dømt 
til døden, men hans dødsdom blev ændret i allersidste øjeblik. I 
stedet tilbragte han mange år i fængsel. Da han talte om sit fæng-
selsophold, skrev han: ”Hav tro indtil enden, selv om alle menne-
sker farer vild, og du er den eneste trofaste tilbage; bring også da 
din offergave og lovpris Gud i din ensomhed.“

I disse lektier har vi allerede set, hvordan Paulus udholdt ufat-
telig modstand og forfølgelse. Men nu sidder han i et fængsel i 
Rom. Og alligevel er han ikke deprimeret. I stedet skriver han ivrigt 
for at opmuntre de troende i Filippi.

Hvordan tror du, at Paulus var i stand til at skrive dette, mens 
han selv sad i fængsel? Hvad er nøglen i disse vers til at opnå 
”Guds fred“?

En ting er at glæde sig, når alt går godt. Men Paulus opfordrer os til 
altid at glæde os. Det kan lyde mærkeligt. Hvis vi tager det, Paulus 
skriver, bogstaveligt, har det to afgørende konsekvenser for os.

(1) Hvis vi altid skal glæde os, må det betyde, at vi også skal 
være glade, når omstændighederne tilsyneladende ikke giver os 
nogen grund til det. (2) Hvis vi altid skal glæde os, må det også be-
tyde, at vi bliver nødt til at lære at være glade i situationer, hvor vi 
ikke har lyst til det.

Paulus beder os om at prise Gud, selv om det mange gange 
kan synes unaturligt for os at gøre det. Det kan til og med synes 
urimeligt. Men som vi skal se, er det netop, fordi der er tidspunk-
ter, hvor det synes urimeligt, at vi bliver kaldet til at være glade. 
Lovprisning er med andre ord en troshandling. Ligesom tro ikke er 
baseret på de omstændigheder, vi befinder os i, men i stedet på 
sandheden om Gud, er lovprisning noget, vi gør, ikke fordi vi har 
det godt, men på grund af sandheden om, hvem Gud er, og hvad 
han har lovet os. Og en sådan tro vil på forbløffende måde be-
gynde at forme vores tanker, følelser og omstændigheder.

Hvad er sandheden om Gud, som Paulus fremsætter i bibeltek-
sten for i dag – en sandhed, som gør os i stand til at være glade, 
selv i fængsel? Lav en kort liste over, hvad du ved er sandhed 
om Gud. Gennemgå din liste og lovpris Gud for hvert punkt. 
Hvordan er dette med til at forandre din opfattelse af og dit syn 
på de omstændigheder, du befinder dig i?
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MANDAG

 

 

 Jos 5,13-6,20

 Hebr 11,30

Til eftertanke

22. AUGUST 2022

BØN FÅR MURE TIL AT FALDE

Der er et udtryk, der siger, at man ”maler sig selv inde i et hjørne“. 
Forestil dig, at du er ved at male gulvet i et værelse, og så går det 
op for dig, at du er endt i et hjørne og ikke kan komme ud derfra, 
bortset fra ved at gå tværs over det nymalede gulv. Du bliver nødt 
til at vente i hjørnet, indtil malingen er tør!

Nogle gange virker det, som om vores tro har malet os ind i et 
hjørne. Vi befinder os i en situation, hvor vores tro ”fanger“ os, li-
gesom den våde maling på gulvet. Vi betragter situationen, og en-
ten bliver vi nødt til at forkaste Gud, vores tro og alt det, vi har haft 
tillid til, eller vores tro tvinger os til at tro det, der synes umuligt.

Gud havde ført israelitterne ind i et hjørne. Efter at de havde gået 
omkring i ørkenen i 40 år, førte Gud ikke sit folk til tomme, frede-
lige græsgange. Gud ledte dem til en af de bedst befæstede byer 
i hele området. Og så skulle de gå rundt om Jeriko i stilhed i seks 
dage. På den syvende dag befalede Gud dem at råbe. Og deres råb 
ville sammen med trompeterne give dem sejr.

Hvad forsøger Gud at lære israelitterne?

Høje råb ville ikke skabe vibrationer, som kunne få murene til at 
falde. Da Gud bad israelitterne om at ”udstøde et kampråb“, var 
det samme slags råb, som David skriver om i salme 66: ”Bryd ud i 
fryderåb for Gud, hele jorden, lovsyng hans herlige navn, giv ham 
ære og pris!“ (Sl 66,1-2). Deres råb var en lovprisning. Efter at de 
i seks dage havde betragtet de kæmpestore mure, må de være 
kommet til den konklusion, at de ikke havde nogen chance for selv 
at bryde dem ned.

Hvordan hjælper den tanke os til at forstå betydningen af dette 
vers?

Når Gud er lige ved at gøre noget nyt i vores liv, leder han os 
måske til Jeriko for at lære, at kraften til at sejre ikke kommer 
af vores egen styrke eller strategi. Alt, vi har brug for, kommer 
udefra. Det har sin oprindelse uden for os selv. Så uanset, hvad 
der ligger foran os, uanset hvor uoverstigelige forhindringerne 
synes at være, er vores opgave at prise Gud, som er kilden til alt, 
vi behøver. Dette er tro omsat i handling.
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 Sl 145

Til eftertanke

23. AUGUST 2022

ET LIV I LOVPRISNING

At prise Gud falder os måske ikke naturligt, selv ikke i gode tider. 
Og det er endnu vanskeligere at gøre det, når tingene ikke går godt. 
Men det er lige netop, hvad vi bliver kaldet til at gøre. Lovprisning 
er noget, vi må øve os i, indtil det ændres fra at være en aktivitet, vi 
gør ved særlige anledninger, til en atmosfære, vi lever i. Lovprisning 
burde ikke bare være en specifik handling, men en specifik måde at 
leve på.

Hvilke begrundelser giver David for at prise Gud? Hvordan kan 
ordene i denne salme blive dine egne?

Den store engelske evangelist Charles Haddon Spurgeon skrev en 
bog med titlen The Practice of Praise (Lovprisning i praksis). Den er 
baseret på vers 7 i salme 145. Ud fra dette korte vers gør Spurgeon 
os opmærksom på tre vigtige ting, som kan udvikle lovprisning i 
vores liv.

1. Lovprisning praktiseres, når vi ser os omkring. Hvis vi ikke er 
opmærksomme på vores omgivelser og ser Guds storhed, vil vi 
ikke have nogen grund til at prise ham. Hvad kan du se i den skabte 
verden, som er værd at lovprise, som fx skønheden i Guds skaber-
værk? Hvad kan du se i den åndelige verden, som er værd at lov-
prise, som fx troens udvikling i et ungt menneskes liv?

2. Lovprisning praktiseres, når vi husker, hvad vi har set. Hvis vi 
ønsker at leve i en atmosfære af lovprisning, må vi være i stand til 
at genkalde os begrundelsen for at prise Gud. Hvordan kan vi huske 
det store, som Gud har gjort, så vi ikke glemmer hans godhed og 
sandheden om ham? Det kunne fx være ved at udvikle nye ritualer 
eller symboler, som minder os om hans godhed,

3. Lovprisning praktiseres, når vi taler om den. Lovprisning er 
ikke noget, vi gør inden i vores hoved. Det er meningen, at den skal 
komme ud af vores mund, så den kan høres af andre mennesker. 
Hvilke begrundelser kan du komme i tanker om for at prise Gud i 
ord? Hvilken effekt vil en sådan lovprisning have, og på hvem?

Tag lidt tid til at gennemgå disse tre punkter og nedskriv det, du 
kommer frem til. Hvad kan du gøre for at udvikle en vane med at 
lovprise i dit liv?

TIRSDAG
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 ApG 16,16-34

 

Til eftertanke

24. AUGUST 2022

ET VIDNE FOR FANGER

I Apostlenes Gerninger havde lovprisning en forbløffende virkning 
på dem, der hørte den. Paulus og Silas havde fået tøjet revet af, 
de var blevet pisket og kastet i fængsel. Der var ingen til at komme 
salve på deres dybe sår. Med store smerter og med fødderne 
spændt fast i blokken sad de i mørket i det inderste fangehul. Men 
mens de andre fanger lyttede, begyndte Paulus og Silas at bede og 
synge.

Efter jordskælvet, og efter at fangevogteren havde opdaget, at 
hverken Paulus eller Silas eller nogen af de andre fanger var flyg-
tet, ”faldt [han] skælvende på knæ for Paulus og Silas. Så førte han 
dem udenfor og spurgte dem: ‘I gode herrer, hvad skal jeg gøre for 
at blive frelst?’“ (ApG 16,29-30).

Hvorfor fik denne begivenhed fangevogteren til at fokusere på 
sit eget behov for frelse? Hvilken rolle tror du, at Paulus’ og Silas’ 
bønner og sange spillede for, at fangerne ikke flygtede, og at 
denne mand og hele hans familie blev omvendt?

Det er fantastisk at tænke på, at vores lovprisning kan forvandle 
den evige skæbne for mennesker omkring os. Tror du, at nogen 
var blevet frelst den nat, hvis Paulus og Silas havde siddet i mørket 
og mumlet og klaget, som fanger ofte gør?

Vi ved ikke, hvad der senere skete med fangevogteren og hans 
familie, men kan du forestille dig, at de senere læste Paulus’ ord, 
som han skrev fra et andet fængsel i Rom: ”For I har for Kristi skyld 
fået skænket den nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide 
for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu 
hører, at jeg stadig står i“ (Fil 1,29-30). Hvis de læste det og tænkte 
over, hvordan Paulus’ lidelser havde bragt dem glæde, må det sik-
kert have bragt en sang til deres hjerte med en fornyet opfordring 
til at forblive trofaste, uanset hvad det kostede.

Hvem tror du kan blive påvirket til at tro på Gud gennem en 
lovsang fra dit eget hjerte? Gør en bevidst indsats for at være 
mere åben og uforbeholden i din lovprisning af Gud, når du er 
sammen med andre. Du ved ikke, hvilken positiv virkning det 
kan have.

ONSDAG
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 2 Krøn 20,1-30

 2 Krøn 20,3-12

 

Til eftertanke

25. AUGUST 2022

ET VÅBEN, DER SEJRER

Joshafat opdagede, at lovprisning er et mægtigt våben. Efter 
at have fået melding om, at ”en stor hær“ var på vej imod ham, 
sprang Joshafat ikke til øjeblikkelig militær handling. I stedet  
besluttede han sig for at vende ”sig til Herren for at søge ham“  
(2 Krøn 20,3). Da Israels folk kom til Jerusalem for at faste, er-
kendte Joshafat situationens alvor og sagde: ”Vi står afmægtige 
over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad 
vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig“ (2 Krøn 20,12).

Hvad er din instinktive reaktion, når du ser ”en stor hær“ 
komme imod dig? Hvad kan du lære af Joshafats reaktion, om 
hvordan du kan takle en overvældende modstand?

Da Herrens Ånd kom over Jahaziel, forkyndte han modigt: ”Men 
alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og 
blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær 
ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Ryk ud imod dem i morgen, 
Herren vil være med jer“ (2 Krøn 20,17). Derefter tilbad de Gud og 
lovpriste ham ”med vældig røst“ (2 Krøn 20,19). Selv om Gud skulle 
kæmpe for dem, var de alligevel nødt til at gå ud og møde fjenden.

Men dette var ikke en almindelig kampmarch. Joshafat udpegede 
et kor til at synge lovsange til Herren, mens de marcherede ud. ”I 
det øjeblik de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et bag-
hold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Se’irs bjerge, 
som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået“ (2 Krøn 20,22). 
Ifølge forfatteren greb Gud ind i samme øjeblik, som de gav udtryk 
for deres tro på hans løfte og begyndte at ”lovprise Herren i hans 
hellige majestæt“ (2 Krøn 20,21).

Læs 2 Krøn 20,1-30 igen. Hvilke åndelige principper finder du, 
som kan anvendes på din egen vandring med Gud, specielt i  
perioder med prøvelser og stress?

TORSDAG
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26. AUGUST 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Profeter og konger, ”Josafat – Judas konge“, s. 96-101 
· Patriarker og profeter, ”Jerikos fald“, s. 249-254.

”Lad os vænne os til at lovprise Gud med hjerte og mund for hans 
uforlignelige kærlighed. Lad os bevare håbet og blive stående i det 
lys, som skinner fra Golgatas kors. Vi må aldrig glemme, at vi er 
den himmelske konges børn. Vi er Hærskarernes Herres sønner 
og døtre. Det er vores forret at hvile i Gud“ (Ellen White, Vejen til et 
bedre liv, s. 160).

”Mens jeg tilbeder og ophøjer ham, ønsker jeg, at I ophøjer ham 
sammen med mig. Lovpris Herren, selv når mørke omgiver dig. 
Lovpris ham, selv når du fristes. ‘Glæd jer altid i Herren!’ siger 
apostlen; ‘og atter siger jeg: Glæd jer!’ Vil det medføre dysterhed 
og mørke i jeres familier? Nej, slet ikke. Det vil bringe en solstråle. 
På den måde kan du samle stråler af evigt lys fra herlighedens 
trone og sprede dem omkring dig. Lad mig opfordre dig til at tage 
del i dette arbejde og sprede dette lys og liv omkring dig, ikke kun 
på din egen sti, men også på de menneskers sti, som du har kon-
takt med. Lad det være din hensigt at gøre menneskene omkring 
dig bedre, at løfte dem op, at vise dem hen til himlen og herlig-
heden. Led dem til, hævet over alle jordiske ting, at søge det, der 
er evigt, den udødelige arv, de rigdomme, som ikke forgår“ (Ellen 
White, Testimonies for the Church, 2. bd., s. 593-594).

1. Hvilken rolle spiller fælles lovprisning i den kristnes liv? 
Hvordan vil du beskrive lovprisningen i jeres sabbatsgudstje-
neste? Er den opløftende? Opmuntrer den medlemmerne til 
at holde fast ved deres trofasthed også under prøvelser og 
vanskeligheder? Hvis ikke, hvad kan der gøres ved det?

2. Hvad betyder det at ”lovprise Herren, selv når mørke omgiver 
dig“ eller at ”lovprise ham, selv når du fristes“? Hvordan kan 
lovprisning hjælpe os i sådanne situationer?

3. Lad medlemmerne fortælle deres vidnesbyrd om, hvordan 
lovprisning har påvirket deres liv. Hvad kan I lære af hinandens 
erfaringer?

4. Vælg som klasse en lovprisningssalme og læs den sammen. 
Hvad lærer den jer om lovprisning? Hvilken virkning har lov-
prisning på jeres tro?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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