
1
”Men Åndens frugt er … tålmodighed“ (Gal 5,22).

Nogle videnskabsmænd foretog et eksperiment med 4-årige børn 
og skumfiduser. Hvert barn fik at vide, at de ville få en skumfidus, 
men hvis de ventede, til videnskabsmanden kom tilbage fra et 
ærinde, ville de få to. Nogle af børnene stoppede skumfidusen ind 
i munden det øjeblik, videnskabsmanden gik. Andre ventede, til 
han kom tilbage. Man noterede forskellen.

Videnskabsmændene fulgte derefter disse børn op i teenage-
årene. De børn, som havde ventet, viste sig at være bedre tilpas-
set, bedre elever, og havde større selvtillid end de andre, som ikke 
havde ventet. Det så ud til, at tålmodighed var et udtryk for noget 
mere, noget vigtigt i menneskers karakter. Det er derfor ikke så 
underligt, at Gud beder os om at opdyrke denne egenskab.

I denne uge vil vi se på, hvad der kan ligge bag en af de allervan-
skeligste smeltedigler: det at vente.

Hvorfor er vi af og til nødt til at vente så længe på noget? Hvilke 
lektier kan vi lære om tålmodighed, mens vi er i smeltediglen?

· Rom 15,4-5
· Rom 5,3-5
· 1 Sam 26
· Sl 37,1-11
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SØNDAG

 Rom 15,4-5

 

 Sl 27,14
Sl 37,7

Rom 5,3-5

Til eftertanke

4. SEPTEMBER 2022

UDHOLDENHEDENS GUD

Hvad siger disse vers til os?

Normalt er vi utålmodige, når det handler om noget, vi gerne vil 
have eller er blevet lovet, men som vi endnu ikke har fået. Vi bliver 
ofte kun tilfredse, når vi får det, vi har længtes efter. Og fordi vi 
sjældent får det, vi ønsker, når vi ønsker det, betyder det, at vi ofte 
bliver irriterede og utålmodige. Og når vi befinder os i den situa-
tion, er det næsten umuligt at bevare indre fred og tillid til Gud.

Per definition er det vanskeligt at vente. På hebraisk kommer et af 
ordene for at ”vente“ (Sl 37,7) fra et ord, som kan oversættes med 
”at være i stor nød“, ”at ryste“, ”at blive såret“, ”at være bedrøvet“. 
Det er ikke let at lære tålmodighed og udholdenhed. Nogle gange 
er det selve kernen i, hvad det vil sige at være i smeltediglen.

Hvilket budskab har disse tekster til os?  
Hvad fører udholdenhed til?

Mens vi venter, kan vi koncentrere os om en af to ting. Vi kan foku-
sere på de ting, vi venter på, eller vi kan fokusere på ham, som har 
alt i sine hænder. Det, der gør den store forskel, når vi venter på 
noget, er ikke først og fremmest hvor længe vi skal vente, men vo-
res holdning, mens vi venter. Hvis vi stoler på Gud, hvis vi har lagt 
vores liv i hans hænder, hvis vi har overgivet vores vilje til ham, 
kan vi have tillid til, at han vil gøre det, der er bedst for os på det 
tidspunkt, som er bedst for os, uanset hvor svært det af og til kan 
være at tro på det.

Hvad venter du desperat på lige nu? Hvordan kan du lære at 
overgive alt til Gud og vente på hans tid? Bed dig ind i en hold-
ning, hvor du er helt overgivet og underlagt Gud.
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MANDAG

 Rom 5,6
Gal 4,4

 

 Dan 9,24-27

Til eftertanke

5. SEPTEMBER 2022

GUDS RETTE TID

Hvad fortæller disse vers om Guds rette tid?

I disse vers siger Paulus, at Jesus kom for at dø for os nøjagtig på 
det rette tidspunkt. Men Paulus fortæller os ikke, hvorfor det var 
det rette tidspunkt. Det er meget let at læse disse vers og tænke: 
Hvorfor ventede Jesus i tusinder af år, før han kom til jorden for at 
gøre noget ved synden? Forstod universet ikke før det tidspunkt, at 
synd var så forfærdelig? Måske spørger vi, hvorfor Jesus venter med 
at komme igen. Og måske spørger vi, hvorfor Gud er så længe om 
at besvare vores bønner?

Tænk over profetien om de 70 uger, som peger på Jesus som 
Messias. Hvor lang var denne tidsperiode? Hvad fortæller dette 
os om at lære at vente på ting, til det er Guds rette tid, selv om 
det for os synes at tage meget lang tid?

Der er mange åndelige begrundelser for, hvorfor vi oplever at 
vente. For det første kan det at vente justere vores fokus og op-
mærksomhed bort fra ”ting“ tilbage til Gud selv. For det andet 
gør ventetid os i stand til at få et tydeligere billede af vores egne 
motiver og ønsker. For det tredje opbygger ventetid udholdenhed 
– åndelig styrke. For det fjerde gør ventetid det muligt for os at vi-
dereudvikle åndelige egenskaber som fx tro og tillid. For det femte 
giver ventetid Gud mulighed for at få lagt andre puslespilsbrikker 
i det store billede. For det sjette kan det være, at vi aldrig finder 
ud af, hvorfor vi må vente. Vi må derfor lære at leve i tro. Kan du 
komme i tanker om andre begrundelser for at vente?

Hvilke eksempler kan du finde i Bibelen på, at Gud gør tingene 
til sin egen tid, i Guds rette øjeblik? Hvordan kan disse eksem-
pler hjælpe dig til at lære at have tillid til, at han vil gøre det rig-
tige for dig på det rette tidspunkt? Tænk fx på Abraham og Sara 
og løftet om en søn. Spørg dig selv: ”Hvad gør jeg, som måske 
er med til at udskyde svaret på en bøn, som kunne være blevet 
besvaret for længe siden?“
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 1 Sam 26,1-11

 1 Sam 26,12-25

Til eftertanke

6. SEPTEMBER 2022

DAVID: ET EKSEMPEL PÅ AT VENTE

I 1 Sam 16,1-13 møder vi den unge David, som bliver salvet til konge 
af Samuel. Men det var en lang rejse fra hans far Isajs marker til tro-
nen i Jerusalem. Han har givetvis mange gange følt, at han befandt 
sig midt i en smeltedigel.

Først bliver den unge dreng kaldet til at spille musik for at berolige 
kong Saul, hver gang ”en ond ånd“ kom over ham (1 Sam 16). Der-
næst er der mange år, hvor David er på flugt for sit liv. Både Saul og 
hans søn Jonatan ved, at David er udset til at blive den næste konge 
(1 Sam 23,17; 1 Sam 24,21). Men David gør intet for at fremskynde 
sin gudgivne opgave. Det virker faktisk, som om han gør det mod-
satte. Selv da Saul forsøger at slå ham ihjel, og David skærer en flig 
af kongens kappe, ønsker han bagefter, at han ikke havde gjort det 
(1 Sam 24,5-7). Og da Saul igen forsøger at dræbe David, nægter Da-
vid at dræbe Saul, da muligheden viser sig (1 Sam 26,7-11).

Hvorfor nægter David at dræbe Saul? Hvilke principper lærer det 
os om, hvordan Gud gennemfører sine planer for vores liv?

Hvordan påvirkede det Saul, at David nægtede at slå ham ihjel? 
Hvad lærer det os om fordelene ved at vente på ”Guds rette tid“?

Når vi ser på hele Davids vej til tronen, kan vi måske sammenfatte 
den i én kort sætning: Lad være med at tiltvinge dig det, som Gud 
endnu ikke har givet. Guds gaver er altid bedst, når de modtages 
fra hans hånd på det tidspunkt, han har valgt. Det kan være, at det 
kræver en lang ventetid. Bønnespirer kan spire frem på nogle få ti-
mer, men et egetræ tager mange år. Men når de stærke vinde kom-
mer, vil træet ikke rykkes op.

Tænk over, hvor let det ville have været for David at retfærdig-
gøre, at han slog Saul ihjel. David var trods alt blevet fortalt, at 
han skulle få tronen, og Saul var en ond konge. Men Davids hand-
linger viser hans sande tro på Gud. Hvad kan du lære af hans ek-
sempel, som du kan anvende i dit liv? Hvordan kan det lære dig at 
vente på det, du håber netop nu?

TIRSDAG
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 1 Kong 18,1
til 19,9

 

7. SEPTEMBER 2022

ELIAS: UTÅLMODIGHEDENS PROBLEM

Styrkeprøven på Karmelsbjerget var forbi. Ild var kommet ned fra 
himlen, og hele folket havde anerkendt den sande Gud. De falske 
profeter var udryddet. Gud havde fået ret. Man skulle tro, at Elias 
havde fået ny åndelig styrke efter en sådan dag, men pludselig 
hørte han noget, der skræmte ham så meget, at han ønskede at 
dø. De sidste ord i teksten er foruroligende: ”Da lød Herrens ord til 
ham: ‘Hvad vil du her, Elias?’“. Elias’ frygt havde tydeligvis fået ham 
til at flygte, og nu befandt han sig det forkerte sted.

Efter en mægtig indgriben fra Guds side på Karmelsbjerget ville 
man forvente, at Elias var fyldt med tro og tillid. I stedet flyg-
tede han i rædsel for sit liv. Hvad kan vi lære af hans reaktion?

Denne beretning illustrerer noget vigtigt: når vi har travlt, kan vi 
meget let havne et forkert sted. I Elias’ tilfælde overvældede hans 
frygt ham og fik ham til at skynde sig ud i ørkenen, hvor han øn-
skede, at han aldrig var blevet født. Men der er andre ting, der kan 
få os til at flygte fra Guds plan for os.

Hvad fik mennesker i de følgende tekster til at søge væk fra 
Guds vilje?

1 Mos 16,1-3 

4 Mos 20,10-12

Dom 14,1-3

Matt 20,20-21

Luk 9,52-56

ApG 9,1

Det er meget let for os at lade ambitioner, vrede, lidenskab, man-
gel på tro eller nidkær iver for Guds sag få os til at haste afsted og 
lande, hvor vi ikke burde være. Vi må vedholdende arbejde på en 
tillidsfuld tro på Guds godhed og barmhjertighed. Godt nok er tro 
en gave, men det er en gave, der skal plejes og passes.

ONSDAG
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 Sl 37,1-11

 

 Sl 37,4

Til eftertanke

8. SEPTEMBER 2022

LÆR AT FINDE GLÆDE I HERREN

Sl 37,4 er et fantastisk løfte. Forestil dig, at du fik, hvad du altid har 
ønsket. Men at få, hvad vores hjerte ønsker, er afhængigt af, at vo-
res hjerte finder sin glæde i Herren. Hvad vil det sige at ”finde sin 
glæde i Herren“?

Sammenhængen for Sl 37,4 er måske lidt overraskende. David 
skriver om at være omringet af mennesker, som modarbejder Gud 
og David selv. Når folk modarbejder os, vil den naturlige respons 
ofte være at blive vred eller at forsøge at retfærdiggøre os selv. 
Men Davids råd er et andet.

Hvad er i disse vers Davids råd til Guds folk i situationen?

Sl 37,1

Sl 37,5

Sl 37,7

Sl 37,8

Læs verset igen. Hvordan vil du uddybe betydningen af ud- 
trykket ”finde glæde i Herren“ i sammenhæng med de vers,  
du netop har kommenteret?

På forskellige måder gentager David igen og igen: ”stol på Gud.“ 
Stol på, at han vil handle. Bliv ikke vred, for Gud er din Gud, og han 
er på din side i dag. Du behøver ikke at skynde dig at løse proble-
merne på egen hånd. Stol på ham. Sæt al din lid til ham.

Det er i denne sammenhæng, David skriver om at finde glæde 
i Herren. At finde glæde i Herren betyder, at vi lever i en tilstand 
af fuldkommen tillid. Intet kan ødelægge vores fred, for Gud er 
her, og han griber ind. Vi kan lovprise ham, vi kan til og med smile, 
for ingen kan overliste vores Gud! Når vi lærer at gøre dette, vil vi 
virkelig få det, som vores hjerte længes efter, for vi vil få det, som 
vores kærlige Fader ønsker at give os på det tidspunkt, hvor det er 
til størst gavn for os og hans rige.

Hvordan kan du lære ”at finde glæde i Herren“? Tilbring tid i 
bøn, hvor du søger Guds ledelse, så denne glæde kan blive en 
virkelighed i dit liv.

TORSDAG
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9. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og profeter, ”David salves til konge“, s. 331.

Guds plan for os kræver måske, at vi skal vente længe, og det kan 
virkelig føles som en smeltedigel. Men det er muligt at lære tål-
modighed i en sådan situation, når vi fokuserer på Gud som per-
son og har tillid til, at han handler på vores vegne. Der kan være 
mange begrundelser for at vente, men alle har at gøre med opfyl-
delsen af Guds planer for os og for hans rige. Vi kan miste meget 
ved at skynde os afsted uden Gud, men vi kan vinde meget ved at 
have tillid til ham og glæde os i ham.

Herren måler og vejer hver eneste prøvelse. ”Jeg kan ikke læse 
Guds hensigt i mine prøvelser, men han ved, hvad der er bedst, 
og jeg vil overgive min sjæl, mit legeme og min ånd til ham, som 
er min trofaste skaber. ‘For jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er 
vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er be-
troet mig, til den dag kommer’ (2 Tim 1,12). Hvis vi uddannede og 
oplærte vores sjæle til at have større tro, mere kærlighed, større 
tålmodighed og en mere fuldkommen tillid til vores himmelske far, 
ved jeg, at vi ville have større fred og mere lykke hver dag, mens vi 
går igennem dette livs prøvelser.

Det behager ikke Herren, at vi klager og bekymrer os selv ud 
af Jesu arme. Der er mere brug for, at vi i stilhed våger og venter. 
Vi tror, at medmindre vi føler det, er vi ikke på den rette vej, og vi 
bliver ved med at se ind i os selv for at finde et tegn, der passer til 
situationen. Det er dog ikke følelse, vi har brug for, men tro“ (Ellen 
White, Selected Messages, 2. bd., s. 242).

1. Hvad vil det sige, at Jesus ”måler og vejer“ hver eneste prø-
velse? Hvordan kan det hjælpe os at vide det, mens vi venter?

2. Bed forskellige medlemmer i klassen om at give et personligt 
vidnesbyrd om, hvad det vil sige at vente tålmodigt. Hvordan 
gik det? Hvad lærte de? Hvilke løfter hjalp dem?

3. Hvad kan I som menighed gøre for at hjælpe andre, som be-
finder sig i ”smeltediglen“, mens de venter på Guds rette tid 
for noget?

4. Hvilken rolle spiller bøn i udviklingen af tålmodighed? Er der 
nogen, du kan bede for, som har brug for mere tålmodighed i 
deres liv?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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