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UGEN 31. JULI - 6. AUGUST 2022

”Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker 
mægtigt i mig“ (Kol 1,29).

Gud rækker os sin hånd, men vi må gribe den, selvom vi må kæmpe 
om den med al kraft.

En kvinde og en mand var gæster i et talkshow. Begge havde mistet 
et barn på grund af drab. Kvindens søn blev dræbt tyve år tidligere, 
og hendes vrede og bitterhed var fortsat uhæmmet. Manden rea-
gerede komplet anderledes. Hans datter blev for nogle få år siden 
dræbt af terrorister. Han talte om tilgivelse for morderne og om, 
hvordan Gud havde forandret hans smerte. Så forfærdeligt end  
tabet var, havde Gud dog formået at lyse de mørkeste timer i hans 
liv op og hele sårene.

Hvad er det, der gør, at mennesker reagerer på så forskellige må-
der? Hvordan er åndelig vækst mulig på trods af genvordigheder? At 
modnes i stedet for at fortvivle? Værdifulde henvisninger finder vi i 
udvalgte eksempler fra Bibelen.

Søndag Støtte Joh 14,16-17; 16,13-14
Mandag At slide og stride Luk 13,22-24; Kol 1,28-29
Tirsdag Fokusér 1 Pet 1,13
Onsdag Modstå Matt 5,27-30
Torsdag Kæmp 1 Mos 32,4-22
Fredag At sejre 1 Mos 32,23 til 33,4

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

6. 6. ugeuge Med hans kraft
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SØNDAG 31. JULI 2022

Joh 14,16-17
Joh 16,13-14

 
 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Støtte

Hvilket løfte giver Jesus sine disciple til afsked?

Hvordan oplever jeg, at sandhedens ånd bliver hos mig?
Hvad gør jeg, når Gud ”tier“?

Da Jesus talte om sin tilbagevenden til faderen, gav han disciplene 
et storartet løfte. Han lovede dem, at de ikke skulle efterlades alene, 
fordi han ville sende dem en anden talsmand, sandhedens ånd.

Det græske ord parákletos, som i den danske bibel er oversat med 
”talsmanden“, betyder ordret ”den som støtte tilkaldte“, som i andre 
oversættelser også gengives med ”vejleder“ (BPH), ”trøster“ (LUT) 
eller ”advokat/forsvarer“ (NIV). Jesus gav Helligånden som sit folks 
pålidelige vejleder og stærke støtte.

Disciple har i første omgang muligvis kun lyttet måbende til Jesus, 
men ved afslutningen af hans tale sagde de: ”Nu ved vi … derfor tror 
vi“ (16,30). Jesus indvendte: ”Tror I nu?“. Han forudsagde, at de snart 
ville blive en spredt flok, og at al selvtillid ville forsvinde. Men han 
trøstede dem også med løftet om, at han havde overvundet verden. 
Hans sejr er også vores sejr.

Mennesker føler sig trøstet, når de ikke er alene med deres skæbne. 
Hvor end der søges trøst, så høres midt i ensomhed og fortvivlelse 
råbet efter tryghed, pålidelighed og støtte. Jesus ønsker ikke at 
snakke udenom ved at love dem en talsmand, men at henlede deres 
opmærksomhed på den, der kan give trøst, fred og styrke.

”Du, som af en ‘liden flok’,
svag og bly og bange nok,
gjorde kæmper stærke,
skab nu af os en hær,  
som tør svinge Åndens sværd
under korsets mærke!“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 251, 5)
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Luk 13,22–24

Kol 1,28–29

 

 Forståelse

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion
 

At slide og stride

Hvad svarede Jesus på spørgsmålet, om det kun er få, der frelses?

Hvilket mål kæmper Paulus uforbeholdent for?

Hvor ser jeg den ”snævre port“ i mit liv?

Spørgsmålet, der blev rettet til Jesus, havde en baggrund. Rabbi-
nerne svarede optimistisk på det, at hele folket frelses, undtagen 
jøder med store forseelser. Men der fandtes også andre (systemkri-
tiske) stemmer. I Ezras fjerde bog, som er et samtidigt jødisk skrift 
om de sidste tider, står der: ”Denne verden har den Højeste skabt 
for de mange, men den kommende kun for de få.“ Nu bliver Jesus 
spurgt, men han indlader sig ikke på spekulationer. Han siger: døren 
er åben. Men kun den kan gå gennem porten, der hengiver sig til 
Guds vilje og øver barmhjertighed. Fordi dette er mod menneskets 
natur, er porten snæver.

Paulus har slidt og stridt, for at alle, der er kommet til tro, kan føres 
frem som fuldkomne i Kristus. Han ønskede, at de i kraft af Ånden 
når frem til den målrettethed og beslutsomhed, som Jesus kræver. 
Han tegnede et billede for dem af en løber, der sætter alt ind på at 
opnå sejren (1 Kor 9,24-25).

Jesu opfordring til at kæmpe for at gå ind i Guds rige gennem den 
snævre port må få os til at tænke. Lykkes indgangen kun med store 
anstrengelser? Eller er det slet ikke Gud, der gør porten snæver, og 
bolden ligger hos os? Er vores ”hoved“ for tykt af selvrådighed, fal-
ske forestillinger, fordomme eller stolthed? Slæber vi rundt på for 
megen ”bagage“, som vi ikke vil give afkald på: vaner i det daglige, 
forhold og ting, vi er bundet af, eller fremtidsplaner? 

”Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han 
skal gå ind og gå ud og finde græsgange“ ( Joh 10,9).

MANDAG 1. AUGUST 2022
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1 Pet 1,13

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Fokusér

Hvilke råd giver Peter de troende?

Hvordan lykkes det mig at leve her og nu og samtidig vente på  
Herrens komme?
 
”I oldtiden var det nødvendigt at binde de lange klæder op, ellers 
havde de været til besvær under arbejdet eller i kamp. Derfor gik 
menneskene dengang med bælte om deres lænd for at stikke klæd-
ningens flige op under det. Vi gør også ofte vores arbejde og liv be-
sværligt. Det kan være med ’flyvske tanker’ og manglende koncen-
tration, dagdrømme, ønsker og fantasterier“ (WStB, Die Briefe des 
Petrus und Judas, 1976, 46).

Hvor der i den danske oversættelse står sindet, har ordet flere  
betydninger: tænkning, forstand, sindelag, tankeverden og for- 
nemmelse. Når vores indre liv – tanker, følelser og vilje – ikke stilles 
under Åndens magt, kan det afføde sælsomme konsekvenser og 
sløre værdier og overbevisninger. Derfor opfordrer Peter til at være 
årvågen (ædru 1948) og ikke lade sig distrahere. Betragtes livet rea- 
listisk, bør man sætte hele sin lid til nåden.

Der består en vekselvirkning mellem følelser og tænkning, som kun 
vanskeligt lader sig adskille. Følelserne bestemmer opmærksomhe-
dens fokus. Positive følelser som glæde, begejstring eller eufori får 
situationer, hvor der skal træffes beslutninger, til at se fordelagtige 
ud og lader optimismen vokse. Negative følelser som frygt, stress 
og sorg rykker derimod den samme situation i et dårligt lys, hvor 
pessimismen tager overhånd. Udfordringen består i at holde fokus 
på Gud – uafhængig af vores følelsessituation – for at inddrage ham 
i vores overvejelser og tage gennemtænkte beslutninger.

”Fokusér på løsningen og ikke på problemet“ (Gandhi).

TIRSDAG 2. AUGUST 2022
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Matt 5,27-30
 

 Forståelse

 

 
 

 Refleksion

 

 

Modstå

Hvordan uddyber Jesus betydningen af det syvende bud?

Hvordan takler jeg fristelser?
 
Jesu udsagn skal ikke forstås bogstaveligt. Han ønsker ikke, at men-
nesker skal lemlæste sig selv, men set i lyset af menneskers hang 
til at lade sig friste opfordrer han til beslutsom handling. At handle 
(hånd) og at se (øje) repræsenterer hele mennesket med alle dets 
modsætningsfyldte tanker og adfærdsmønstre.

Udsagnet står her i sammenhæng med seksuelle forseelser, men 
den samme holdning gælder for enhver fristelse, så man ikke bliver 
offer for synden.

Denne beslutsomhed er kun mulig, når man er parat til betingel-
sesløs gudhengivenhed. Det har intet med fanatisme at gøre, som 
udspringer af egen anstrengelse. Kærlighed til Gud er kilden til 
ægte hengivenhed. Den kærlighed, der ikke vil andet end at leve i 
fællesskab med ham. Den, der fornemmer sin egen svaghed, må til 
enhver tid henvende sig til Jesus for at få hjælp.

”Den kristne ved, at hver gang fristelsens time slår, vil al hans styrke 
svigte ham. Derfor er fristelsen for ham den mørke time, som kan 
blive uigenkaldelig. Derfor afprøver han ikke sin egen styrke, men 
beder: Led os ikke ind i fristelse“ (Dietrich Bonhoeffer).

ONSDAG 3. AUGUST 2022
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 1 Mos 32,4-22
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Kæmp

Hvad var Jakobs største frygt? Hvad gjorde han for at afvende 
den truende ulykke?

Hvordan forholder jeg mig i farlige situationer?

Jakob havde stadig sin brors ed om hævn i tankerne og frygtede 
mødet med ham. Det var altid lykkedes den snu Jakob at sikre sig 
fordele og komme ud af det med skindet på næsen. Men nu var han 
kommet i en håbløs situation. Hvad skulle han gøre? Først bad han 
til Gud. Derefter udviklede han en strategi, som han håbede på ville 
forsone Esau, nemlig en trefoldig gave, så Esaus vrede efterhånden 
fortog sig. Til sidst skulle Jakobs familie komme med børnene.

Jakob havde ingen anelse om, at hans livs værste og samtidig mest 
velsignelsesrige nat lå forude. I denne nat, før mødet med Esau, var 
Jakob alene (v. 23-25), også alene med sine bekymringer og tanker. 
Mon Esau ville tage imod hans gaver? Mon han ville anse det som 
et forsøg på bestikkelse eller, at han indrømmede sin skyld? Mon 
han ville anse ham for at være fej? I denne situation, hvor han i sin 
afmagt var prisgivet den stærkeres vilkårlighed, fornemmede Jakob, 
at selvhjælp ikke kunne redde ham.

Lignende erfaringer kan vi også gøre, når vi i vanskelige situationer 
tilrettelægger en ”slagplan“ og alligevel bliver urolige for, om den 
holder eller ej. I så fald er der ikke andet at gøre end at bede til ham, 
der ved og styrer alt.

”Kæmp den gode kamp for troen, så du opnår det evige liv, som  
Gud har udvalgt dig til, og som du sagde ja til i mange vidners på-
hør“ (1 Tim 6,12, Bibelen 2020).

TORSDAG 4. AUGUST 2022
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1 Mos 32,23 til 33,4

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

At sejre

Hvorfor kom Jakob i yderste nød? Hvordan gik det til, at han  
alligevel sejrede?

Hvordan ”kæmper“ jeg med Gud?

Jakob kæmpede for sit liv. Først da han blev lammet af ét slag på 
hoften, gik det op for ham, at hans modstander ikke var et menne-
ske. Han fortsatte dog med at kæmpe, men på et andet, et åndeligt 
plan: ”Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.“ Med disse ord kæm-
pede han om livets vigtigste goder: Guds nåde og velsignelse.

Jakob havde sejret, fordi han uden forbehold overgav sig til Gud. 
Det viste sig i hans adfærd over for Esau. Jakob gik ham i møde uden 
at frygte. Denne nat havde gjort ham til et nyt menneske, som det 
fremover udtryktes i hans nye navn.

Der kommer intet godt ud af, hvor der kun tros og handles halv- 
hjertet. Har man antaget Jesus som frelser, må man beslutsomt 
blive på vejen. Denne beslutsomhed har sin kilde i den kraft, som 
Gud giver os.

FREDAG 5. AUGUST 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Gør ikke tingene stykkevis og delt!“ 

I hvilken sammenhæng er du stødt på dette ordsprog? 

Hvordan hænger det sammen med troslivet?
 

 Luk 13,22–24 og Kol 1,28–29
Hvordan forstår du ”kæmp“ i forbindelse med den smalle port? 
Hvorfor er der mange, der ikke vil gå igennem den? Hvordan kan 
jeg være sikker på, at jeg er gået gennem den snævre port?

At arbejde hårdt og at kæmpe for andre mennesker – sådan 
beskriver Paulus sin opgave i kirken. Hvad sætter denne tanke i 
gang hos jer?

  1 Pet 1,13
Hvorfor er apostlens råd lige så vigtigt i dag?  

Hvordan kan det være, at følelser kan blive forstandens  
modstander?

  Matt 5,29–30
Hvornår er beslutsomhed nødvendig? Hvilken holdning til troen 
er den baseret på? 

Hvad er forskellen på beslutsomhed og fanatisme?

At slide og stride med al kraft – hvad betyder det for jer person-
ligt?

DIALOG TIL SABBATTEN 6. AUGUST 2022


