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UGEN 24.-30. JULI 2022

”Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i 
lidelserne, således har I det også i trøsten“ (2 Kor 1,7).

Gud er netop hos os i vanskelige tider, og han åbenbarer sig tit på 
forunderlig vis.

Bibelen tegner ikke et billede af mennesker i en perfekt verden. 
Netop ”trosheltene“ oplevede tit megen modgang, det være sig 
i form af urimeligheder, ubegribelige krav fra Gud eller tab af alt 
det, der havde betydning for dem i deres liv. Alligevel kaldes de 
velsignede. Men hvorfor tillader Gud i det hele taget lidelse? Hvor 
er hans beskyttelse? Hvad skal der ske, for at han griber ind? Og i 
sidste ende kan man stille spørgsmålet: Hvad med Guds kærlighed? 
I perioder, hvor vi oplever megen modgang, kan Gud forekomme os 
uforståelig.

Dietrich Bonhoeffer, et troens forbillede fra vores egen tid, der selv 
måtte opleve megen lidelse, også på egen krop, skrev i 1944, mens 
han sad i Gestapos fangenskab i Berlin, det kendte digt ”Von guten 
Mächten wunderbar geborgen“ – en stærk bekendelse til en god, 
kærlig og omsorgsfuld Gud midt i mørke, angst og nød.

”Von guten Mächten“ sunget på tysk med engelsk undertekst:
youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M 

Søndag Abrahams offer 1 Mos 22
Mandag Elias’ totale udmattelse 1 Kong 19,1-16
Tirsdag Job hårdt ramt af skæbnen Job 1,13-22; 2,7-10
Onsdag Hoseas’ ægteskabelige krise Hos 1,2-9; 2,21-3,3
Torsdag Martha og Marias skuffelse Joh 11,17-35
Fredag At lide for Kristi skyld 2 Kor 1,3-10; 11,23-29

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

5. 5. ugeuge Under lidelsens byrde

https://www.youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M
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SØNDAG 24. JULI 2022

1 Mos 22

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

 

39

Abrahams offer

Hvordan kommer Abrahams tro til udtryk? 

Hvordan bliver vores tro udfordret i situationer, hvor vi ikke  
forstår Gud?

Dette er ikke første gang, Abrahams tro prøves. Han havde flere 
gange stået over for at skulle træffe vanskelige beslutninger: at 
forlade Ur, at rejse til Egypten sammen med Sara, at få et barn med 
en trælkvinde, at slå sig ned i Gerar med flere. Nogle af disse prøver 
havde Abraham bestået, men ikke dem alle. 

Nu lå der en sidste, stor trosprøve foran ham. Havde Gud ikke selv 
udvalgt Isak til Abrahams arving og lovet, at sønnens efterkommere 
skulle blive talrige som stjernerne på himlen? Skulle alle disse løfter 
nu blive til intet, fordi Isak skulle dø? Selv om heller ikke ”troshelte“ 
kan sige sig fri for at komme i tvivl, har Abraham fast tillid til Guds 
løfter. Gud skal nok finde en løsning, så han kan indfri sit løfte. 
Abraham er ikke fokuseret på tabet af sin arving, men derimod på 
Guds trofasthed og almagt. Og Gud griber ind, anderledes end for-
ventet, idet han tilbyder en vædder som stedfortrædende offer. 

Bonhoeffer skrev vedrørende Guds løfter: ”Ingen kan sige JA til 
Guds veje og samtidig sige NEJ til hans løfter og bud“ (Dietrich Bon-
hoeffer Werke, 15, 18). Ved begyndelsen af vandringen med Gud står 
hans løfte. Utallige mennesker har indtil i dag fået lov til at opleve, 
at Gud står ved sit ord. Det opmuntrer til også at stole på ham i van-
skelige livssituationer. 

Hvordan har jeg oplevet Guds hjælp i kriser?
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1 Kong 19,1-16

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 
 

 Refleksion

 

 

Elias’ totale udmattelse

Hvordan oplever Elias sin situation? Hvordan reagerer Gud på Elias’ 
krise? Hvordan kan det lykkes at holde sig til Gud i kriser?

Guds åbenbaring på Karmels bjerg var et særligt højdepunkt i Elias’ 
liv. Gud havde på dramatisk vis og for øjnene af hele folket vedkendt 
sig sin profet. Det var en sejr for Elias over hele linjen. Men der 
går ikke lang tid, før han oplever, at hans liv er i fare. Dronningens 
mordtrusler tager modet fra Guds profet og kaster ham ud i frygt 
og fortvivlelse. Elias har nået sin grænse: fuldkommen udmattelse, 
ensomhed i ørkenen og et stærkt ønske om at dø. Men Gud vender 
sig omsorgsfuldt mod Elias. Efter at være kommet lidt til kræfter, 
begiver Elias sig på Guds befaling på vej til Horebs bjerg. Der møder 
han Gud, der taler personligt til ham og giver ham en ny opgave. 
Dette møde med Gud giver Elias fornyede kræfter til at genoptage 
sin gerning.

Eksemplet med Elias viser veje ud af ensomhed og total udmattelse. 
Det er jo tit helt dagligdags ting såsom andre menneskers nærhed, 
ro, søvn, mad og drikke, der kan få os ud af den slags dyk. En per-
sonlig erfaring med Gud og meningsfyldte opgaver kan åbne for nye 
synsvinkler.

”Tag tid til at bede trods jordlivets larm! 
Søg Herren i løndom, stol fast på hans arm!
Bed når i din trængsel ej udvej du ser,
bed og du skal finde, Gud hjælpen beskær’!“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 420, 2)

MANDAG 25. JULI 2022
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Job 1,13-22; 2,7-10

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Lyt

Job hårdt ramt af skæbnen

Hvordan reagerer Job på sine smertefulde erfaringer? 

På hvilken måde udfordrer Jobs historie læserne?

I Jobs Bogs indledende kapitler giver forfatteren et usædvanligt 
indblik i begivenhederne bag kulissen. Det giver læseren en forfor-
ståelse, men Job ved intet om det. Han bliver som lyn fra en klar 
himmel og ganske uforskyldt overdænget med ulykker. Alligevel 
accepterer han tab af ejendom og af sine børn som noget, der kom-
mer fra Gud. 

I Satans andet angreb rammes Job af sygdom. Denne gang accepte-
rer han det ikke stiltiende. Han konfronterer Gud med sin situation, 
han(han kan fint udelades) beklager sig og forlanger svar (9,24). Gud 
kræver ikke blind tro af Job, men giver ham et bredere billede af det, 
der inderst inde holder sammen på verden. Job skal være klar over, 
at Gud står over det alt sammen – også over Jobs lidelser og nød. 
Jobs reaktion på, at Gud viser sig, og erkendelsen af hans storhed er 
tilbedelse og anger (42,1-6). Han har ganske vist ikke fået svar på sit 
”Hvorfor?“, men han fik lov at erkende Guds almagt.

Horatio Spafford mistede i 1871 størstedelen af sin formue ved 
branden i Chicago. To år senere sendte han sin kone og fire døtre på 
en rejse til Europa. De skulle ledsage vækkelsesprædikanten Dwight 
Moody. Da de krydsede Atlanten, kolliderede to skibe, og 266 men-
nesker druknede, deriblandt Spaffords fire døtre. Hans fortvivlede 
kone sendte straks et telegram fra Europa: ”Den eneste, der er red-
det, hvad skal jeg gøre?“ Spafford sejlede over Atlanten for at hente 
sin kone hjem. I denne krise digtede han stroferne til salmen ”It is 
Well with My Soul“. 

”Når fred fylder sjælen med lovsanges lyd,
når sorgen nedbøjer min sjæl;
hvad end er mit lod, du har lært mig at tro:
Det er vel, ja, med dig alt er vel.
Alt er vel med min sjæl, alt er vel, alt er vel med min sjæl.“ 
(Adventistkirkens salmebog, nr. 390, 1)

youtube.com/embed/YtY7uq6pLbs?autoplay=1&origin=

TIRSDAG 26. JULI 2022

https://www.youtube.com/embed/YtY7uq6pLbs?autoplay=1&origin=https://worshiptoday.dk&color=white&rel=
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Hos 1,2-9; 2,21-3,3
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion
 

Hoseas’ ægteskabelige krise

Hvad kræver Gud af Hoseas? Hvad skulle dette anskueliggøre? 

Hvordan kan troen være en hjælp i ægteskabelige kriser?

Kort tid efter, at Gud har kaldet Hoseas til profet, forlanger han no-
get ubegribeligt af ham: Gift dig med en prostitueret! Gomer føder 
ham tre børn, men falder tilbage til sit tidligere liv. Midt i dette krise-
ramte forhold opfordrer Gud Hoseas til at gifte sig med Gomer for 
anden gang (3,1). Denne gang skal hun endda frikøbes.

I vores kultur er det utænkeligt, at man bliver beordret til at gifte 
sig. Men dengang var det sjældent, at ægteskaber udelukkende byg-
gede på gensidig kærlighed. Forudsætningen var snarere et gensi-
digt løfte om troskab. Derfor er Gomers ægteskabsbrud så alvorligt. 

Forholdet mellem Gud og Israel kan sammenlignes med Hoseas’ 
ægteskabelige problemer. Folket havde brudt pagten med Gud og 
var blevet ham utro. Gud forsøgte med alle midler at vinde det til-
bage, så det igen kunne blive mit folk (2,25). Hoseas’ forhold til  
Gomer er et billede på, hvordan Gud kæmper for, at hans troløse 
folk skal vende tilbage til ham.

Igen og igen og igen. Et tegn, en banken, en kalden. Gud er udhol-
dende. Gud bejler til os. Han sætter sin grænseløse tålmodighed ind 
på at vinde os tilbage. Der er en grænse for vores iver, men ikke for 
Guds.

”Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, 
den er ny hver morgen; din trofasthed er stor“ (Klages 3,22-23).

ONSDAG 27. JULI 2022
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Joh 11,17-35

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Martha og Marias skuffelse

Hvordan trøster Jesus de sørgende søstre? 

På hvilken måde hjælper opstandelseshåbet i håndtering af  
sorgen?

Betania betyder ”Lidelsens hus“. I sammenhæng med begivenhe-
den her har navnet symbolsk værdi. Lazarus er død, og Martha og 
Maria har mistet deres elskede bror, som også var meget afholdt af 
Jesus (v. 5) og af mange jøder (v. 19). Velkomstordene: ”Herre, havde 
du været her…“ (v. 21.32) udtrykker en vis skuffelse og lyder måske 
endda lidt bebrejdende. 

På den anden side lader det til, at de sørgende har et svagt håb. 
Midt i den dramatiske scene giver Martha udtryk for sin tro på de 
dødes opstandelse og Jesus som Messias. Begge søstre er klar over 
én ting: I denne svære tid har de brug for Jesus som ven og støtte. 
De ved endnu ikke, at Jesus vil opvække Lazarus, men de kan for-
nemme, at Gud hjælper dem. ”Gud hjælper“ – det er netop, hvad 
navnet Lazarus betyder.

Døden er vores største fjende. Den griber ubarmhjertigt ind i vores 
liv. Ingen kan slippe for den. Og Jesus berøres dybt af lidelse og død. 
Det piner ham at se mennesker i sorg og nød. Derfor trøster han 
os med løftet: ”Jeg er opstandelsen og livet.“ Jesu ord vækker håb, 
der rækker ud over døden. Det er ikke et tomt løfte, for der sættes 
handling bag ordene. Livets Herre har sejret over døden!

”Om alt er dødt og bristet
og hvert et håb er mistet
og stum hver hjertestreng,
tværs gennem alle domme:
dér, Kristus, vil du komme
og være liv og sammenhæng.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 412, 4)

TORSDAG 28. JULI 2022
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2 Kor 1,3-10
2 Kor 11,23-29

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

At lide for Kristi skyld 

Hvilken mening ser Paulus i at lide for Kristi skyld? 

Hvad er anderledes, når man lider for Kristi skyld?

Allerede i begyndelsen af sit brev lader Paulus læseren få et indblik 
i, hvordan han har det inderst inde. Hans liv er præget af megen 
lidelse og guddommelig trøst. Det er på alle måder vanskeligt for 
apostlen at stå i Jesu tjeneste. Listen over bekymringer og mishand-
linger er lang. 

De kristne i Korinth og flere andre menigheder har problemer.  
Paulus er i sine bønner og sine breve optaget af at finde løsninger. 
På trods af de mange menneskelige lidelser understreger han  
Guds trøst i rigt mål. Trængsel og lidelser overskygges i disse vers  
af begreber som trøst, barmhjertighed, frelse og håb (v. 3-7).

Lidelse og nød kan ramme enhver. Også troende mennesker kan 
stille spørgsmålet ”Hvorfor?“ uden at få det besvaret. Men den, der 
på trods af alt holder fast ved Gud og ikke slipper hans hånd, vil  
erfare, at Gud er med ham.

FREDAG 29. JULI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Vi konfronteres dagligt med lidelse. Hvilken begivenhed har I  
i den seneste tid været særlig berørt af?

  1 Mos 22,1.2.7-13
Hvad er i jeres øjne meningen med denne anfægtelse? 

Hvilke muligheder kan der ligge i anfægtelser?

  Job 1,20-22; 2,10
Hvordan reagerer Job på de chokerende budskaber? 
Hvordan ændres hans holdning i løbet af bogen? 

Hvad er rimeligt: at acceptere lidelse eller at anklage Gud?

  1 Kong 19,9-16
Hvad kan vi lære af Elias’ erfaring, når det drejer sig om at  
håndtere modløshed og deprimerende oplevelser?

  2 Kor 1,3-4
Hvordan kan vi trøste mennesker, når vi selv har gennemlevet 
lidelse?

”Lad os stole på ham i mørke tider som i lyse“ (Ellen.White: T 1,316). 

Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at fremelske en sådan tro?

DIALOG TIL SABBATTEN 30. JULI 2022


