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UGEN 14.-20. AUGUST 2022

”I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede; han holdt 
ud, for det var, som om han så den usynlige“ (Hebr 11,27).

At Gud er en skjult Gud, kan føre til fornemmelsen af at være forladt 
af ham – og alligevel er der også mulighed for tillid og tiltro i disse 
situationer.

”Man ser kun godt med hjertet, det væsentlige er usynligt for øj-
nene.“ Dette centrale budskab fra Antoine de Saint-Exupérys bog 
Den lille prins lærer os at se med hjertet og at bevare det barnlige 
syn på verden. Ofte klamrer vi os til fakta samt synlige og letfatte-
lige beviser, hvorved vi mister blikket for det egentlige og usynlige.

I denne uge har studiet af udvalgte tekster og begivenheder til 
formål at skærpe vores syn på den usynlige Gud, som kan opleves, 
føles og blive meget virkelig på mangfoldige måder. For tro er og bli-
ver ”en overbevisning om ting, der ikke kan ses“ (Hebr 11,1).

Søndag Gud er skjult, men … Es 45,15
Mandag … han elsker os Rom 8,28-39
Tirsdag … han hører os Joh 14,1-14
Onsdag … han styrker os Ef 1,18-23
Torsdag … han drager omsorg for os 1 Pet 5,7
Fredag … han giver os mod Es 40,27-31

Hovedtanke

 Introduktion

Oversigt

8. 8. ugeuge Se den usynlige
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SØNDAG 14. AUGUST 2022

Es 45,15

 
 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion
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Gud er skjult, men …

Hvorfor er Gud skjult? 

Hvordan passer det sammen med, at han er en personlig frelser?

Gud er usynlig – derfor er han ikke let genkendelig for os menne-
sker. Bibelsk set er der flere grunde til Guds grundlæggende ugen-
kendelighed.

For det første er Gud ånd ( Joh 4,24). Han er ikke begrænset af ma-
terie. ”Talen om Gud forventer af eksistensen, at den indlader sig 
på ånden – midt i det livagtige og håndgribelige, og det, der kan 
regnes med og være til rådighed“ (Gerhard Ebeling, Dogmatik des 
christlichen Glaubens I, Tübingen 1979, 164). Gud er for stor til, at han 
kan fattes af den menneskelige erkendelse. For det andet er den 
menneskelige fornuft begrænset i sin fatteevne. Desuden er der på 
grund af synden en afgrund mellem Gud og os.

Når salmisten beder: ”Skjul ikke dit ansigt for din tjener, for jeg er 
i nød, svar mig i hast!“ (Sl 69,18), så menes dermed, ud over det 
ovenfor nævnte, også den personlige erfaring af Guds fravær som 
eksistentielt problem.

Problemet med, at Gud er uforståelig og fjern og synes at være lige-
glad, kan plage troende til alle tider. Esajas gør det dog klart, at han 
som en skjult Gud ikke desto mindre er Frelseren. ”Titlen på ham 
som Frelser … er parentesen, som omslutter alle Guds skjulte ting i 
fortiden, og set med profetens øjne, stadig nærværende og jordiske 
ting. Set i lyset af denne erkendelse er menneskelig uvidenhed let 
at bære.“ (Hans-Jürgen Hermisson, Deuterojesaja: Jesaja 45,8 - 49,13, 
Neukirchen-Vluyn 2003, 49f.).

”Sandheden forbliver aldrig skjult“ (Seneca).



64

Rom 8,28-39
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… han elsker os

Hvordan beviste Gud sin kærlighed? 

Hvad vil han bevare mig for?

Bibelen taler om det største bevis for Guds kærlighed. Han sendte 
sin søn. Alt, hvad han i øvrigt giver af godt, kan han gøre ved sin ska-
bermagt. Men for at frelse os mennesker fra synden, greb han ikke 
til sin almagt, men åbenbarede sin kærlighed. Når Gud har taget 
dette offer på sig, er der intet, der hindrer viljen til at give! Det evige 
liv, som Jesus ved sin død og indsats for os har tilvejebragt, vil vise, 
hvor meget han formår at give.

Allerede her og nu oplever vi, at Gud giver, men vi oplever også livet 
som en byrde. Modgang betyder dog ikke, at Guds vilje til at give er 
begrænset eller ophørt. Han drager snarere omsorg for, at hverken 
død eller liv kan skille os fra hans kærlighed og rive det bort, som 
han har og vil give os i Jesus.

”... til tider kan vi kun vente med sorg og forbavselse, indtil skyen 
går forbi. Sådanne stunder er undertiden frygtelige. Håbet synes at 
svigte, og vi gribes af fortvivlelse. I disse forfærdelige timer må vi 
lære at have tillid, at forlade os udelukkende på forsoningens tjene-
ste og i al vor hjælpeløse uværdighed kaste os på den korsfæstede 
og opstandne frelsers fortjeneste. Vi vil aldrig fortabes, når vi gør 
dette – aldrig!“ (Ellen White, Vejledning for Menigheden, Bind I (uddrag 
af Vidnesbyrdene) DB, s. 89).

Hvad vinder jeg ved, at intet ”kan skille mig fra Guds kærlighed i 
Kristus Jesus, vor Herre“?

MANDAG 15. AUGUST 2022
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Joh 14,1-14
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… han hører os

Hvordan reagerede Jesus på Filips ønske? 

Hvornår har jeg bevidst gjort brug af Jesu løfte i vers 14?

Jesus havde sagt til disciplene, at han snart ikke ville være hos dem 
længere (13,13). Men hans himmelfart skulle ikke være afslutningen 
på deres relation til ham. Ligesom der er mulighed for i bøn at tale 
med Faderen i himlen, er der også mulighed for at henvende sig til 
Jesus, efter at han er vendt tilbage til Faderen.

Det kan være, at bønnens opfyldelse bliver en anden end den be-
dende forventer. Da Filip bad: ”Herre, vis os Faderen“, gjorde han 
det ikke muligt for disciplene at kaste et blik på Guds trone, men 
henviste til, at de i ham selv kunne erkende Faderens væsen.

De troende oplever ikke altid bønhørelse efter deres forestillinger. 
Guds magt kan vise sig så overvældende som dengang, da Jesus 
sagde, at stormen skulle lægge sig. Men den kan også udfolde sig i 
det skjulte.
  
”Gud besvarer bøn, for Kristus har lovet, at ’Beder I om noget i mit 
navn, vil jeg gøre det’ ( Joh 14,14) ... Hvis vi lever i overensstemmelse 
med hans ord, vil ethvert dyrebart løfte, som han giver os, gå i 
opfyldelse. Ganske vist fortjener vi ikke hans nåde, men når vi over-
giver os til ham, tager han imod os. Han vil arbejde for og gennem 
dem, der følger ham“ (Ellen White, Das Gebet, Lüneburg 2010, 24). 
 
Gud overlader os ikke til vores skæbne, men hører vores bønner.

TIRSDAG 16. AUGUST 2022
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Ef 1,18-23
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… han styrker os

Hvilken erkendelse for de troende beder Paulus om?

I hvilken situation har jeg oplevet denne uudtømmelige kraft- 
kilde (v. 19)?
 

Gud lover, at alle, der stoler på ham, skal arve ham. For det fysiske 
øje forbliver det usynligt, men for hjertets øje kan det allerede ses. 
Således indser de troende, at der ikke findes noget, der kommer 
i nærheden af denne arv. Men Gud lader os ikke kun fornemme 
fremtidige forhold. Hans kraft er allerede virksom her og nu. Det er 
den samme kraft, som virkede i Kristus og som oprejste ham fra dø-
den. Al magt tilhører nu Jesus Kristus. Han er over alt. Hans navn vil 
for altid være højt hævet over andres. Han er til stede i menigheden 
som dens hoved.

Selvom kraften som sådan ikke er synlig, så er dens virkning det. 
Den er et bevis på, at kraftkilden findes.

”Troen styrkes i konflikten med tvivl og modsatrettede værdiers 
indflydelse. Erfaringerne, vundet gennem sådanne prøvelser, er 
mere værd end ædelstene“ (Ellen White, Zeugnisse für die Gemeinde, 
3T 555).

Det er ikke kun konflikter med andre tankesæt, verdensanskuel-
ser eller religiøse ideer, der kan udløse tvivl om det, man har troet 
hidtil, men også oplevelsen af modgang og nød. Mennesker i nød 
ønsker at opleve Guds magt på en måde, så de befries for deres 
byrder. Gud kan gøre det, men ofte sker det anderledes end forven-
tet. Det vanskelige skal udholdes. Gud kan dog selv i truslen mod 
livets fundament stadig vende det til noget godt. Han hjælper det 
søgende menneske til at finde det, der kan holde stand mod belast-
ninger.

”Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny 
styrke“ (Es 40,29)

ONSDAG 17. AUGUST 2022
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1 Pet 5,7
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… han drager omsorg for os

Hvad var Peter overbevist om?

Hvilken opmuntring kan hans ord give mig?

For de kristne, som Peter skrev til, var der gode grunde til bekym-
ring. De delte det normale liv sammen med alle andre mennesker 
– en forgængelig tilværelse (1,24) med dens modgang og farer. 
Dertil oplevede de ”mange slags prøvelser“ (1,6): fjendskab mod 
Jesus (2,7b.8), bagtalelse (2,15), manglende forståelse, og det, der 
var værre, fra det hedenske miljø, de kom fra (4,3-4). Kristne tjene-
stefolk måtte tåle mishandlinger (2,18-19). Nogle troende kvinder 
havde problemer på grund af deres vantro ægtefælle (3,1-6).

Derudover har kristne altid problemer med sig selv, bl.a. når de 
synder, erkender deres skyld og lider under deres svigt. På denne 
baggrund skrev Peter: Overlad til Gud, hvad der plager jer. Lad ham 
tage sig af jer, af jeres liv og af jeres frelse. Og tænk på det, som in-
gen kan tage fra jer (1 Pet 1,3-5.18-19).
 
Mennesker, der søger hjælp hos Gud, overlader måske alligevel ikke 
deres bekymringer til ham, men fortsætter med selv at være opta-
get af dem. På den ene side kan det skyldes manglende tro, på den 
anden side er det ikke let at lægge sig tillidsfuldt i Guds hånd, når 
man samtidig skal udholde modgang. At stole på Gud lykkes som of-
test ikke med det samme, men udvikles gennem bøn og opmuntring 
fra Guds Ord, men også ved at andre mennesker beder med den 
søgende, og de deles om byrden. Derfor: ”Vær barmhjertige imod … 
dem, der tvivler“ ( Jud 22).

”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 18. AUGUST 2022
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  Es 40,27-31

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

… han giver os mod

Hvilket indtryk lammer Israels tillid til Gud?

Hvilket opmuntrende budskab sætter Esajas op imod det?

Israel oplever ofte vanskelige tider. Nogle gange truer deres fjen-
der dem på deres eksistens. Men også deres indre tilstand var ofte 
uacceptabel: når mange af israelitterne ikke holdt sig til Gud, misag-
tede hans bud og ignorerede profeternes advarsel. Derfor klagede 
Esajas: ”Hvorfor leder du os vild fra dine veje?“ (Es 63,17). Men Gud 
opgav ikke sit folk. Han bevarede det og genopbyggede det på ny 
efter nedgangstider. I hver generation styrkede han dem, der havde 
tillid til ham.

Verdenshistoriens sidste store konflikt (Åb 13,15) vil også ende med 
Guds og hans folks sejr. I sidste ende vil alle frelste mennesker få al 
deres nød tilintetgjort, og alle livets gåder vil blive løst.

Gud er usynlig, men han ser og hører os. Fordi han elsker os, giver 
han os opmærksomhed, håb og frelse. Han styrker os med sin 
magt.

FREDAG 19. AUGUST 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Troen styrkes i konflikten med tvivl og modsatrettede værdiers 
indflydelse.“ 

Hvad tænker I om dette udsagn fra Ellen White?

Har I oplevet noget lignende eller snarere det modsatte?

  Rom 8,32-39
I hvilket omfang er Jesus Guds største bevis for hans kærlighed?

”… vil han ikke med ham skænke os alt?“ – hvad betyder ”alt“  
helt konkret?

  Ef 1,18-23
Hvilken indflydelse har udsigten til den lovede arv på jeres liv?

Hvordan erkender I, at Guds magt stadig virker i dag?

  Es 40,27-31
Hvordan reagerer vi, når nogen føler sig forladt af Gud?

Hvad er forskellen på reel trøst og billig fortrøstning?

Tro er ”en overbevisning om ting, der ikke kan ses“ (Hebr 11,1).

Hvordan kan troen alligevel blive synlig?

DIALOG TIL SABBATTEN 20. AUGUST 2022


