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UGEN 10.-16. JULI 2022

Alle mennesker kender til ”ørkenerfaringer“ – lige fra problemer i 
hverdagen til de store livskriser. I Bibelen er ørkenvandringer tran-
sitstrækninger, der forbereder enkeltpersoner eller hele folkeslag 
på et nyt livsafsnit.

Ørkenen betegner i Bibelen ofte en strækning, mennesker skal tilba-
gelægge for at lære at stole på Guds løfter. Alle Israels vigtigste veje 
førte gennem ørkenen. Udfrielsen fra Egypten og det babyloniske 
eksil gik gennem ørkenen – ingen frelse eller hjemvenden uden ør-
kenvandring. Ørkenen var for Israel også det sted, hvor folket skulle 
stå sin prøve. Det er påfaldende, at de vanskeligste år i ørkenen se-
nere af profeterne betegnes som tiden, hvor Israel forblev tro imod 
Gud (sml. Jer 2,2).

Vi kender også ”ørkenen“ som symbol på vanskelige perioder. 
Mange mennesker opfatter dem som katastrofer, der tager livsmo-
det fra dem. Hvert menneske gør sig sine egne ”ørkenerfaringer“. 
Livet forløber ikke uden vanskeligheder. Denne uges studium be-
skæftiger sig med troens betydning i sådanne kriser.

Søndag Friheden skaber frygt 2 Mos 14,9-14
Mandag Overraskende udvej 2 Mos 14,19-22
Tirsdag Gud sætter sig i respekt 2 Mos 14,23-31
Onsdag Gentagne bebrejdelser 2 Mos 17,1-7
Torsdag Bedragerisk tilbud Luk 4,1-4
Fredag Prøvelser kan gøre stærk 1 Pet 1,6-9
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3. 3. ugeuge Ørkenerfaringer
Første Petersbrev 1,6
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Friheden skaber frygt

Hvordan reagerer israelitterne på faren? Er deres bebrejdelser 
indlysende? 

Hvordan ville vi mon have reageret i deres sted?

Kort tid efter, at de er brudt op fra Egypten, går israelitterne i panik, 
da de opdager, de bliver forfulgt af Faraos hær. At der i v. 9 omtales 
heste og vogne kunne tyde på, at det drejer sig om eliteenheder, 
der er sendt forud for hæren. Det er påfaldende, at israelitterne 
kommer med den slet skjulte beskyldning, at Moses heller ikke lyt-
tede til dem i Egypten (v. 12). De forudgående beretninger omtaler 
ikke en sådan uenighed. Muligvis hentyder denne bebrejdelse til en 
hændelse, der ikke er overleveret. Eller også antyder israelitterne, 
at deres hoveriarbejde blev hårdere, efter at (og fordi) Moses havde 
krævet folkets frigivelse hos Farao (2 Mos 5,19-21). I så fald vil der 
være tale om en overdrivelse, da der her tilføjes noget, der slet ikke 
blev sagt dengang. Heraf ses tydeligt, hvor ophedede gemytterne 
er.

Når Gud fører mennesker ud i frihed, slipper de ikke for at være ak-
tive eller for besværet med at skulle give slip på den vante tryghed 
og træffe egne beslutninger. Det kan føles som en udfordring og 
medføre usikkerhed. På trods af at man har gjort vigtige erfaringer 
med Gud i fortiden, kan disse hurtigt gå i glemmebogen, så man slet 
ikke regner med hans indgriben længere. Så er det desto vigtigere 
at minde sig selv om Guds velgerninger (sml. Sl 103,2).

”Frygten for frihed gør ufri“ (Walter Ludin, schweizisk teolog).
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2 Mos 14,19-22
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Overraskende udvej

Hvori består underet, som Gud har gjort? 

Hvor har jeg erfaret Guds indgriben på en ”naturlig“ måde?

Østenvinden forekommer allerede i beskrivelsen af plagerne (10,13). 
Her driver den havet tilbage og lader tørt land komme til syne. ”Det 
ord, som er oversat med ‘østenvind’, kan betyde en vind, der kom-
mer fra øst, sydøst eller nordøst, fordi hebræerne dengang kun 
benyttede de fire hovedkompasretninger, når de skulle beskrive 
verdenshjørnerne … Ifølge gamle dokumenter blev den del af Suez-
bugten, der ligger nord for byen Suez, somme tider fuldstændig 
tørlagt, når der var ebbe. Det var en stærk nordøstenvind, der var 
årsag til det, og det var, før man byggede Suezkanalen. Derfor var 
det muligt at ride over Suezbugten eller krydse den til fods“ (ABC-E, 
bd. 1, 567).

Uanset om der her er tale om Guds overnaturlige indgriben, så ind-
træffer dette fænomen på det helt rigtige tidspunkt. Dermed bliver 
israelitternes vandring gennem havet i hvert fald til et under i den 
forstand, at Gud benytter et naturligt middel (vinden), og således 
bevirker noget usædvanligt i rette øjeblik.

For nogle mennesker er der kun tale om undere, hvis naturlovene 
sættes ud af kraft. Men Skaberen handler også inden for sine egne 
lovmæssigheder på en måde, så hans plan virkeliggøres. Det er 
også et tegn på hans storhed, når han bibeholder naturens orden.

Hvor har jeg oplevet, at Gud har banet underfulde udveje for mig? 

MANDAG 11. JULI 2022
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2 Mos 14,23-31

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Gud sætter sig i respekt

Hvilken indsigt nåede egypterne henholdsvis israelitterne  
frem til? 

Hvilken betydning fik konfliktens udgang for senere genera- 
tioner?

Tidligere var Israel truet på to fronter: på den ene side af havet og 
på den anden af egypterne. Havet så endda ud til at være en fordel 
for den fremrykkende hær, idet det gav mulighed for at indhente 
Israel. Men i sidste ende blev det egypternes skæbne. Fordi hæren 
var fulgt efter de flygtende ud på den udtørrede havbund, blev den 
nu overrasket af vandmasserne. Næste morgen vendte vinden, så 
vandet kom tilbage og tilintetgjorde Faraos væbnede styrker.

Denne tekstpassage indeholder paralleller til beretningerne om 
plagerne. Israelitterne opfatter deres redning som Guds handling. 
Teksten slår fast, at folket frygtede Herren henholdsvis troede på 
ham, og at Moses dermed så at sige ”havde fået oprejsning“. Allige-
vel vaklede Israel senere hen gang på gang mellem tillid og klage, 
tro og vantro.

Her går det i opfyldelse, som er omtalt i v. 14: ”Herren vil føre krig 
for jer, og I kan tie stille.“ Derved bliver Israels redning ved havet et 
eksempel for troende mennesker til alle tider. Også i det babylo-
niske fangenskabs ”ørken“ var israelitterne nødt til at have tillid til 
Guds handlen. Det er vi også i dag.

Det er ikke vores egne anstrengelser, men Guds indgriben, der fører 
til løsningen af problemet. Men vores spontane impuls er tit, at vi 
vil ”drage i felten“ – blot for at konstatere, at vi har overvurderet os 
selv. Situationen kan derimod håndteres bedre med ro, besindighed 
og tillid til Guds muligheder.

Hvordan kan man skelne mellem, hvornår man bør ”være stille“, og 
hvornår man bør kæmpe?

TIRSDAG 12. JULI 2022
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2 Mos 17,1-7
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Gentagne bebrejdelser

Hvilke bebrejdelser bliver denne gang fremsat? 

Hvorfor overser man tit de gode ting i nutiden, mens fortiden  
glorificeres?

I perioden mellem redningen ved Sivhavet og ankomsten til Si-
naibjerget berettes der om flere situationer med utilfredshed (2 
Mos 15,22-27; 16,1-36; 17,1-7). I kap. 16 handler det om sult, i kap. 15 
og 17 om tørst. I Mara fandt man kun bittert vand, i Refidim slet ikke 
noget vand – nødsituationen forværres. Folket giver ikke kun udtryk 
for deres irritation ved at give ondt af sig. Moses bliver også truet 
og er i livsfare. Jublen over udfrielsen fra slaveriet og taknemmelig-
heden over at være blevet reddet fra egypterne er allerede glemt. 
Moses står alene tilbage med ansvaret for folket. Der er øjensynligt 
ingen, der stiller sig på hans side. Men Gud holder sit løfte og sørger 
for en løsning. 

Israel står i stampe. Håbet om det forjættede land er allerede bleg-
net. I stedet for mælk og honning er der nu ikke engang nok drik-
kevand. Og da det ikke rigtig går fremad, huskes fortiden som en 
lykkelig tid, og folket vil tilbage. Jo mere nedslående nutiden ople-
ves, jo mere idylliseres fortiden. Sådan opstår livsløgne – det gælder 
ens egen livshistorie, familiens, folkets og også den kirkes, som man 
tilhører. 

Der er endnu en ting, der falder i øjnene: Israelitterne brokker sig 
over Moses, men bebrejder ikke sig selv. Man fralægger sig ansvaret 
og skyder skylden for den aktuelle situation på en anden. Det er jo 
Moses, der har ført folket ud i ørkenen. Israelitterne glemte hurtigt, 
hvor uudholdeligt slaveriet var for dem!

”Alt var bedre i gamle dage!“ Hvad taler for henholdsvis imod en  
sådan påstand?

ONSDAG 13. JULI 2022
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Luk 4,1-4
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Bedragerisk tilbud

Hvordan forsøger Djævelen at udnytte Jesu nødsituation til egen 
fordel? 

Hvad giver mig vished for, at jeg er Guds barn?

I 40 dage bliver Jesus af Helligånden ført rundt i ørkenen og fristet 
af Djævelen. Denne tidsperiode minder om gammeltestamentlige 
begivenheder (1 Kong 19,8; 2 Mos 24,18; 34,28) henholdsvis om 
40 dages ørkenvandring (5 Mos 8,2). Jesus er sulten. Derfor finder 
fristeren her – ligesom hos israelitterne – en anledning. ”Hvis du er 
Guds søn…“. Djævelen er ikke i tvivl om, at Jesus er Guds søn, men 
han frister ham til at bevise det over for sig selv. 

Jesus benægter ikke, at mennesket lever af brød. Det er et faktum, 
som ikke skal fornægtes. Efter 40 dages faste ved han udmærket 
godt, hvad det vil sige at sulte. Den sammenhæng, Jesu ord skal ses 
i lyset af, er af betydning. Det er et citat fra 5 Mos 8,3. Her forklares 
det, at israelitterne under ørkenvandringen var mere afhængige 
af Gud(s løfte) end af mad. Han havde forsynet dem med alt, hvad 
der var nødvendigt til livets opretholdelse. Brød er ganske vist et 
levnedsmiddel, men Gud er livets grundlag. Derfor afholder Jesus sig 
fra at bevise sin status som Guds søn. Tro er ikke afhængig af bevi-
ser, men af Guds ords løfter.

”Hvis du er Guds søn, så behøver du end ikke at sulte der, hvor der 
kun findes sten.“ En sådan bevisførelse er ikke ukendt for os. ”Hvis 
du virkelig er et Guds barn, så får du vel hjælp i enhver nødsituation. 
Så skal det, du beder om, da gå i opfyldelse. Du skulle da gerne have 
synlig gavn af din tro.“ Somme tider kan det jo godt være sådan. 
Men vi kan ikke diktere, hvordan Gud bør handle. Vi kan derimod 
stole på, at enhver ”ørkenvandring“ kun udgør en midlertidig peri-
ode på vejen mod Guds rige.

TORSDAG 14. JULI 2022
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  1 Pet 1,6-9

 Anvendelse

 Resumé

Egne tanker

Prøvelser kan gøre stærk

Hvordan begrunder Peter den glæde, som han stiller sine læsere 
i udsigt?  
 
Hvordan har jeg det efter en bestået prøve?

Når sportsfolk træner hårdt, er det ikke for at skade dem selv. 
Tværtimod, træningen fører til større udholdenhed og forbedret 
ydeevne. På samme måde er det ikke meningen, at troende menne-
sker skal svækkes gennem prøvelser og anfægtelser, men derimod 
styrkes i troen og tilliden til Kristus.

Inden de kunne indtage det lovede land, skulle israelitterne gennem 
ørkenen. Gud var der hele tiden, og han sørgede for sit folk uanset 
hvilke udfordringer, det kom ud for. Jesus gjorde sine erfaringer i 
ørkenen i begyndelsen af sit offentlige virke. Hans sejr over fristel-
serne gælder også os, når vi oplever vanskelige perioder.

FREDAG 15. JULI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Det er en helt speciel oplevelse at tage på udflugt i ørkenen. Hvad 
er der tiltrækkende ved det? Hvilke risici indebærer det?

  2 Mos 14,10-13
Hvorfor stiller israelitterne allerede kort tid efter deres udfrielse 
fra Egypten spørgsmål ved meningen med den? 

Hvordan oplever vi i dag, at frihed også kan medføre vanskelig- 
heder og udfordringer?

  2 Mos 14,14
Hvordan kan Moses’ råd om at være stille og lade Gud råde vende 
en problematisk situation til noget godt? 

At stole på Gud er ikke det samme som at forholde sig passivt. 
Hvordan kan man skelne mellem, hvornår det er bedst at vente, 
og hvornår man selv bør agere?

  Luk 4,1-4
Hvilke fællestræk og hvilke forskelle ser I, når I sammenligner Is-
raels ørkenvandring med Jesu fristelser? 

Hvor vigtig er visheden om at være Guds barn, når I kommer ud 
for fristelser, især i ”ørkenvandringstider“?

På hvilken måde kan også vanskelige perioder styrke tilliden til 
Gud?

DIALOG TIL SABBATTEN 16. JULI 2022


