
1
”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i 
jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bæ-
rer det mange fold“ ( Joh 12,24).

Jesu billede af et hvedekorn, som dør, er et fascinerende billede 
på, hvordan vi underkaster os Guds vilje. For det første er der fal-
det. Hvedekornet, som falder fra hvedeakset, har ingen kontrol 
med, hvor eller hvordan det falder i jorden. Det har ingen kontrol 
over jorden, der omgiver det og dernæst presses ned over det.

For det andet er der en venteperiode. Mens kornet ligger i jorden, 
ved det ikke, hvad fremtiden indeholder. Det kan ikke ”forestille 
sig“, hvordan livet i fremtiden bliver, for det er kun et hvedekorn.

For det tredje er der død. Hvedekornet har ikke mulighed for at 
blive et hvedestrå, medmindre det opgiver sin trygge og komfor-
table situation som hvedekerne. Det må ”dø“, som vil sige, det må 
opgive, hvad det altid har været, så det kan blive forvandlet fra et 
frø til en plante, der bærer frugt.

Hvis vi ved, at Guds vilje er det bedste for os, hvorfor er det så 
svært for os at acceptere den? Hvilket eksempel på underka-
stelse har Kristus givet os? Hvordan kan billedet med hvedekor-
net bruges på dit eget liv?

· Fil 2,5-9
· Rom 12,1-2
· 1 Sam 2,12-3,18
· 1 Sam 13,1-14
· Zak 4,1-14
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11. SEPTEMBER 2022

UNDERKASTELSE TIL TJENESTE

Hvilket vigtigt budskab finder vi i disse vers?

Nutidens kultur opfordrer os til at kræve og hævde vores rettighe-
der. Og det er godt og ofte, som det bør være. Men som det var for 
Jesus, kan det være i overensstemmelse med Guds vilje frivilligt 
at opgive vores rettigheder for at tjene Faderen på måder, der vil 
have evig betydning for Guds rige. Processen med at opgive vores 
rettigheder kan være både vanskelig og ubehagelig og føre til om-
stændigheder, der udgør en smeltedigel.

Se på, hvordan Jesus gjorde det (Fil 2,5-8). Disse vers beskriver tre 
trin, som Jesus tog, da han underkastede sig Faderens vilje. Og i 
sin indledning giver Paulus os en alarmerende påmindelse: ”I skal 
have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus“ (Fil 2,5).
For at blive i stand til at frelse os, opgav Jesus at være lige med Fa-
deren og kom til jorden som et menneske med alle dets begræns-
ninger (Fil 2,7).

Som en menneskelig tjener levede Jesus ikke et fredeligt og langt 
liv, men ”blev lydig indtil døden“. Og han døde ikke engang en 
ædel og ærefuld død. Nej, han var ”lydig indtil døden, ja, døden på 
et kors“ (Fil 2,8).

På hvilke områder i livet er det eksempel, som Jesus gav, en  
model for os? Hvis rettigheder og lighed er godt og bør beskyt-
tes, hvordan kan vi så forklare logikken i, at vi af og til er nødt til 
at opgive dem? Læs Fil 2,9. Hvordan hjælper dette vers os til at 
forstå logikken i at underkaste sig Faderens vilje?

Bed om visdom fra Helligånden, mens du spørger: ”Hvilke rettig-
heder holder jeg fast ved lige nu, som i virkeligheden forhindrer 
mig i at underkaste mig Jesu vilje i min tjeneste for min familie, 
min menighed og de mennesker, jeg omgives af? Hvor meget 
er jeg villig til at lide eller udholde af ubehag, så jeg bedre kan 
tjene andre?“
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 Rom 12,1-2

Til eftertanke

12. SEPTEMBER 2022

DØD GÅR FORUD FOR AT KENDE GUDS VILJE

Mange kristne ønsker virkelig at kende Guds vilje i deres liv. ”Hvis 
bare jeg vidste, hvad der er Guds vilje med mit liv, ville jeg ofre alt 
for ham“. Men selv efter et sådant løfte til Gud, kan vi stadigvæk 
blive forvirrede med hensyn til, hvad Guds vilje er. Årsagen til 
denne forvirring findes måske i Rom 12,1-2. Paulus beskriver, hvor-
dan vi kan kende Guds vilje, og han understreger en vigtig pointe: 
Hvis du ønsker at vide, hvad der er Guds vilje, må du først ofre!

Paulus skriver, at vi bliver i stand til at ”skønne, hvad der er Guds 
vilje“, når:

• vi har en sand forståelse af ”Guds barmhjertighed“ for os
• vi bringer os selv som et levende offer til Gud
• vores sind fornyes.

Det er kun et fornyet sind, som virkelig kan forstå Guds vilje. Men 
denne fornyelse indebærer, at vi først dør fra selvet. Det var ikke 
nok, at Kristus led for os, han måtte også dø. 

Bed Helligånden om at vise dig områder i dit liv, hvor du ikke er 
helt ”død“ endnu. Hvad beder Helligånden dig om at opgive, for at 
du kan blive et ”levende offer“ for Gud?

Når der er områder af vores liv, hvor vi ikke er helt døde fra selvet, 
tillader Gud smeltedigler for at gøre os opmærksom på det. Men 
vores lidelser hjælper os ikke alene til at blive opmærksom på vo-
res synd, den giver os også et indblik i, hvordan Jesus gav sig selv 
for os. Elisabeth Elliot skriver: ”Overgivelsen af vores hjertes dybe-
ste længsel er måske så tæt, vi kan komme på at forstå korset … 
Vores egen korsfæstelseserfaring, om end uendelig meget mindre 
end vores frelsers, giver os alligevel en mulighed for at begynde at 
kende ham i et fællesskab med hans lidelser. I hver eneste form, 
vores egen lidelse måtte have, kalder han os til dette fællesskab“ 
(Quest for Love, Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1996, s. 182).

Læs teksten i Rom 12,1-2 igen og bed over den. Tænk over de 
ting, du har brug for at opgive, for at du kan blive et offer. Hvor-
dan hjælper det dig til at forstå de lidelser, som Jesus udholdt 
på korset for din skyld? Hvordan kan det hjælpe dig til at få et 
fællesskab med Jesus og hans lidelser?
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 1 Sam 2,12-3,18

Til eftertanke

13. SEPTEMBER 2022

VILLIG TIL AT LYTTE

”Da kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte lige- 
som de andre gange: ‘Samuel, Samuel!’ og han svarede: ‘Tal, din 
tjener hører!’“ (1 Sam 3,10).

Har du nogensinde hørt Helligåndens stille stemme, men ignore-
ret den? Så gik alt galt, og du tænkte for dig selv: ”Hvorfor lyttede 
jeg dog ikke?“

Første Samuelsbog beskriver en beretning om en gammel mand 
og to onde sønner, som ikke lyttede til Herren, og en lille dreng, 
som gjorde det. Til trods for stærke advarsler fra Gud ændrede de, 
som havde brug for det, ikke deres handlemåde.

Hvilken kontrast kommer tydeligt frem her mellem dem, der  
lytter til Gud, og dem, der ikke gør det?

Elis sønner var optaget af andre ting end det, der hørte Gud til. 
Og da Eli havde hørt, hvad Gud ønskede, og talt med sine sønner, 
gjorde han tilsyneladende ikke andet. Og sønnerne var tydeligvis 
ikke parate til at underkaste detaljerne i deres liv Guds vilje. Hvil-
ken kontrast til den unge Samuel!

Prædikant Charles Stanley beskriver, hvor vigtigt det er at opdyrke 
åbenhed over for Guds stemme i det, han kalder ”at skifte til 
frigear“. Han siger: ”Helligånden … taler ikke for at videregive in-
formation. Han taler for at få et svar. Og han er klar over, at det er 
spild af tid at foreslå noget, der går på tværs af vores eget skema, 
når det allerede optager så stor en del af vores opmærksomhed. 
I sådanne situationer er han ofte tavs. Han venter på, at vi bliver 
frie nok til at høre og med tiden adlyde“ (The Wonderful Spirit-Filled 
Life, Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992, s. 179-180).

Hvad tror du, Stanley mener med at ”blive frie nok til at høre og 
med tiden adlyde“? Hvad har du brug for at gøre i dit liv for at 
fremme åbenhed over for Guds stemme og en beslutsomhed for 
at være lydig mod hans ledelse?

TIRSDAG



100

 

 1 Sam 13,1-14

Til eftertanke

14. SEPTEMBER 2022

SELVTILSTRÆKKELIGHED

Da Eva syndede i Edens Have, skyldtes det ikke kun, at hun tviv-
lede på Guds ord. Det grundlæggende problem var hendes tro på, 
at hun havde visdom nok til selv at afgøre, hvad der var godt og 
rigtigt. Når vi stoler på vores egen dømmekraft i modsætning til at 
stole på Guds ord, åbner vi os selv for alle mulige problemer.

Beretningen om Saul beskriver selvtilstrækkelighedens trin og 
den efterfølgende tragedie. Samuel salvede Saul som Guds konge 
(1 Sam 10,1) og gav ham specifikke instrukser (1 Sam 10,8), men 
Saul var ulydig.

Læs den næste del af beretningen. Hvad gjorde Saul, som førte 
til hans undergang?

Tre trin førte Saul ned ad selvtilstrækkelighedens vej kort tid efter, 
at han var blevet salvet til konge. Ingen af de tre trin i sig selv var 
så frygtelige, men de indeholdt spirer til en tragedie, fordi de blev 
taget uafhængigt af Gud. Læg mærke til rækkefølgen.

1. Saul sagde: ”… jeg så, at folkene forlod mig og spredtes“ (1 Sam 
13,11). Samuel ikke var til stede; Saul var under pres, og han be-
dømte selv, hvad der var ved at ske.

2. Saul gik fra ”Jeg så“ til ”Jeg sagde“ – at filistrene ville besejre dem 
(1 Sam 13,12). Det, han så med sine egne øjne, formede det, han 
sagde eller sluttede sig til med hensyn til situationen.

3. Saul gik fra ”Jeg sagde“ til ”Jeg tog mod til mig“ og bragte brænd-
offeret (1 Sam 13,12). Hvad Saul tænkte, påvirkede nu hans fø-
lelser.

Vi har alle gjort det samme: vi stoler på vores egne menneskelige 
øjne. Det fører os til at stole på vores egne menneskelige tanker, 
som fører til, at vi stoler på vores egne menneskelige følelser. Og 
så handler vi ud fra disse følelser.

Hvorfor tror du, Saul valgte at følge sin egen vurdering, selv om 
Guds tydelige instrukser stadigvæk lød i hans ører? Hvis vi ved, 
at vi er skrøbelige og kun har ufuldkommen kundskab, hvorfor 
forsøger vi så alligevel at stole på os selv? Hvad kan vi gøre for 
at lære at stole mere på Guds befalinger end på os selv?

ONSDAG
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 Zak 4

Til eftertanke

15. SEPTEMBER 2022

ERSTATNINGER

Overgivelse til Guds vilje bliver undermineret, når vi stoler på vo-
res egen styrke. Det er også muligt at stole på andre erstatninger 
for Gud. Det kan være, man føler sig trist og forsøger at købe sig til 
noget glæde. Hvis man føler sig utilstrækkelig, kan det være, man 
forsøger at blive berømt for at få anerkendelse. Problemer i ægte-
skabet kan føre til utroskab i søgen efter intimitet eller spænding.

Mange af de ting, vi gør, kan lette trykket, men de løser ikke nød-
vendigvis problemet. Kun guddommelig hjælp kan gøre det. Pro-
blemet er, at vi ofte stoler på erstatninger i stedet for på Gud selv.

Her er tre erstatninger, som vi måske bruger i stedet for Gud:
1. Menneskelig logik eller tidligere erfaringer, når vi i virkeligheden 

har brug for ny guddommelig åbenbaring.

2. Blokering af problemerne fra vores sind, når vi har brug for 
guddommelige løsninger.

3. Flugt fra virkeligheden og fra Gud, når vi har brug for samvær 
med Gud for at få guddommelig kraft.

Zakarias hjælper os til at fokusere på det, der virkelig betyder 
noget, når vi fristes til at bruge erstatninger. Efter mange år i eksil 
var de landflygtige endelig kommet hjem fra Babylon og begyndte 
straks genopbygningen af templet. Men de mødte ufattelig stor 
modstand (se Ezra 4-6). Zakarias kom så med sit opmuntrende 
budskab til Zerubbabel, som var leder for genopbygningen.

Hvad mener Gud i Zak 4,6? Hvordan kunne fuldførelsen af et 
byggeprojekt påvirkes af Helligånden? Hvad lærer det os om  
forholdet mellem Helligånden og de praktiske ting, vi gør?

Gud forhindrede ikke modstanden mod templet og sparede ikke 
Zerubbabel fra den stress, han blev udsat for. Og Gud vil heller 
ikke altid beskytte os mod modstand. Men når vi møder mod-
stand, kan Gud bruge den som en smeltedigel for at lære os at 
stole på ham.

Hvad er din første reaktion, når du bliver stresset? Mad? TV? 
Bøn? Overgivelse til Gud? Hvad siger dit svar om dig selv og de 
ting, du har brug for at lære eller lave om på?

TORSDAG
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16. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og profeter, ”Eli og hans sønner“, s. 298-301 
og ”Sauls formastelse“, s. 320-324.

Underkastelse under Gud vilje kræver, at vi lægger vores egne 
ønsker og ambitioner til side. Dette baner vejen for sand tjeneste 
for andre. Når vi lever for Gud, lever vi i konstant åbenhed over 
for Guds stemme. Vi må være i stand til at genkende farerne ved 
at stole på os selv og på erstatninger for Guds Ord og hans kraft. 
Underkastelse under Guds vilje er væsentlig for kristenlivet, og 
derfor vil Gud måske tillade smeltedigler i vores liv for at lære os 
at være afhængig af ham.

”Elis forsømmelse er tydeligt fremlagt for enhver far og mor i lan-
det. Som følge af hans vanhellige hengivenhed og hans uvilje til at 
udføre en ubehagelig pligt høstede han sine egensindige sønners 
uretfærdighed. Både faderen, som tillod ondskaben, og børnene, 
som udførte den, var skyldige for Gud, og han ville ikke modtage 
noget slagtoffer for deres overtrædelser“ (Ellen White, Barnet i 
Hjemmet, s. 268).

1. Tal sammen i klassen om Guds søns ufattelige storhed, da 
han kom til jorden som et menneske for at dø for vores syn-
der. Hvad siger det om betydningen af selvopofrelse og selv-
fornægtelse til fordel for andre? Vi kan aldrig gøre noget, der 
svarer til, hvad Jesus gjorde, men hans handlemåde viser et 
princip, som vi altid bør have for øje. Hvad kan vi i vores egen 
sfære gøre for at efterligne den form for overgivelse og selvo-
pofrelse, som Jesus viste os på korset?

2. For mange kan det være skræmmende at underkaste sig 
Guds vilje uden at vide, hvad der så vil ske. Hvordan kan du 
rådgive mennesker, som stoler på sig selv i stedet for på Gud? 
Hvad kan du sige, som kan hjælpe dem til at komme af med 
deres frygt for ikke at kende eller være i stand til at styre 
fremtiden?

3. Hvad kan I rent praktisk gøre for at hjælpe mennesker til at 
indse, at de kan overgive sig til Gud, og at hans vej er den 
bedste? Hvordan kan Gud bruge dig/jer til at hjælpe andre til 
at opleve hans kærlighed og villighed til at hjælpe?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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