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TROEN SÆTTES PÅ PRØVE
 
Bibelstudier for 3. kvartal 2022 er udarbejdet af arbejdsgruppen ”Arbeitskreis  
Bibelschule“ i Adventistkirkens tyske union – i overensstemmelse med de ret-
ningslinjer, der er givet af Generalkonferensen (den Intereuropæiske Division). 
Emnerne er de samme som i standardudgaven og præsenterer adventisternes 
kristne tro ud fra et bibelsk fundament på en tidssvarende måde. Materialet har 
et tydeligt europæisk (tysk) islæt. Det er bygget op omkring én tekst til hver dags 
afsnit. Teksten understøttes af en kort forklaring, der uddyber baggrunden for 
teksten, en tanke til fordybelse og et åbent spørgsmål til eftertanke.
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INTRODUKTION TIL 3. KVARTAL 2022

Troen sættes på prøve 

”Den samme sol, som blødgør voks, gør ler stenhårdt!“  
(Asiatisk ordsprog).

Den samme lykkens sol – sundhedens og velstandens, magtens og 
succesens sol – gør nogle mennesker taknemmelige og tilfredse, 
åbne og barmhjertige, andre derimod bliver hårde og beregnende, 
egoistiske og grådige, lukkede og formørkede. Den lader nogle 
blomstre op og blive modne, andre tørrer ud, og deres frugt visner.

Selv lidelsens brand – ulykke og sygdom, sorg og skuffelse, bekym-
ring og ensomhed – kan gøre begge dele. Der findes mennesker, 
der på trods af lidelser bliver forstående og åbne, modtagelige og 
taknemmelige, mens andre bliver bitre og trodsige eller hårde og 
græmmer sig til døde. Den samme lidelsens glød bringer nogle til en 
forbløffende modenhed, mens andre bryder sammen under klage-
sang og anklager eller bitre bebrejdelser og nagende spørgsmål.

På begge livets sider, både i lykken og i lidelsen, kan mennesker 
modnes eller svigte, vokse eller visne, blive bløde eller hårde. Det er 
nok ikke op til skæbnen, men op til mennesket, i hvilken retning det 
formes og forandres.

De to mænd, der bliver korsfæstet sammen med Jesus, er et eksem-
pel på dette. De befinder sig i den samme ubehagelige situation: 
et tidligere forkludret liv, den visse død forude, den glohede sol 
over hovedet, en gloende og hånende menneskehob forneden, en 
rasende smerte indeni og verdens frelser ved siden af sig. Den ene 
bander og håner, spotter og skælder ud, den anden erkender sin 
skyld og beder om tilgivelse. Jesu overraskende løfte, ”Du vil være 
med mig i paradis!“, gælder ham. Den ene forholder sig afvisende 
under modgangens pres, den anden griber frelserens hånd.
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INTRODUKTION TIL 3. KVARTAL 2022

I dette kvartal vil vi se, hvordan troende led på grund af fortviv-
lelse, skuffelse, troløshed, tab, uretfærdighed og misbrug. Hvordan 
klarede de det? Hvad har de lært af lidelsen, og hvad kan vi lære 
af dem? Når vi beskæftiger os med disse menneskers oplevelser, 
kampe og prøvelser, så lad os gøre det på baggrund af korset, så vi 
forstår, at Gud selv er en (med-)lidende Gud.

Den franske forfatter og filosof Albert Camus (1913-1960) udtrykte 
det sådan: ”Natten på Golgata er kun derfor så vigtig for menneske-
hedens historie, fordi guddommen på dette sted afgav sine traditi-
onelle privilegier og drak dødssmertens kalk til sidste dråbe med al 
den fortvivlelse, det indebar.“ En bemærkelsesværdig synsvinkel for 
en mand, der ikke selv var troende.

Vores bibelstudie er ikke beregnet til at retfærdiggøre Gud over for 
den ondskab og lidelse, der findes i verden. Det er snarere menin-
gen at gøre det klart, at smerte, lidelse og tab ikke betyder, at Gud 
har forladt os. Det viser dog, at menneskehedens skæbne påvirker 
alle uden undtagelse, uanset om de er troende eller ej. Den eneste 
forskel er, at troende har et håb, der overlever, selv når alt omkring 
dem virker mørkt og meningsløst.

TYSKE BIBELOVERSÆTTELSER
BB = BasisBibel; EB = Elberfelder Bibel; EÜ = Einheitsübersetzung; GNB = Gute 
Nachricht Bibel; Hfa = Hoffnung für alle; NeÜ = Neue evangelist. Übersetzung;  
NG = Neue Genfer Übersetzung; NLB = Neues Leben Bibel; NZB = Neue Zürcher 
Bibel; SLT = Schlachter-Bibel 2000; SEB = Stuttgarter Erklärungsbibel
 
ANDRE FORKORTELSER
SAT = Stuttgarter Altes Testament; WStB = Wuppertaler Studienbibel
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UGEN 26. JUNI - 2. JULI 2022

”… for du er hos mig“ (Sl 23,4b).

David oplever Guds hjælp og nærvær i alle livssituationer, også i 
lidelse og ulykke. Det giver ham en indre fred, mod, tillid, sindsro og 
visheden om, at ingen eller intet kan rive ham ud af Guds hånd.

Nogle læsere ser i denne kendteste og mest elskede salme Gud, den 
gode hyrde, beskrevet idylliserende, hvorimod en mørk dal og fjen-
der kun nævnes i en parentes. Men dette svarer ikke til Davids virke-
lighed. Når man husker op- og nedturene og de dramatiske hændel-
ser i hans liv, som Bibelen udførligt beretter om i 1 Sam 16 til 1 Kong 
2, når man til et andet resultat. Davids øvrige salmer giver et indtryk 
af, hvilke vanskeligheder, trusler og farer den forhenværende hyrde 
og Israels senere konge gang på gang var udsat for. Til ære for den 
guddommelige hyrde og til opmuntring for alle, der ønsker at følge 
denne hyrde, giver han i Sl 23 et vidnesbyrd om, hvordan han und-
gik at bukke under i disse situationer. 

Jesus, en efterkommer af David, skildrede heller ikke sin rolle som 
”den gode hyrde“ i romantiske vendinger, men derimod som en ud-
fordring, en kamp og som hengivelse (sml. Joh 10).

Søndag Herren er min hyrde Sl 23,1
Mandag Herren sørger for mig Sl 23,2
Tirsdag Herren leder mig Sl 23,3
Onsdag Herren er hos mig Sl 23,4
Torsdag Herren værdsætter mig Sl 23,5-6
Fredag Herren er min livsledsager Sl 23

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge Tryg hos Gud
Salmernes Bog 23
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SØNDAG 26. JUNI 2022

 Sl 23,1

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
 

7

I Herren er min hyrde

Jeg lider ingen nød. Hvor går grænsen for en sådan tillid? 

Hvordan kan denne ”utopiske“ forestilling opleves i virkelig- 
heden?

I vores højt civiliserede samfund er der næppe nogen, der kan leve 
sig ind i, hvordan det var at være hyrde dengang. Det var i hvert fald 
ikke nogen dans på roser. Somme tider skulle hyrder slås om brøn-
dene (2 Mos 2,16-17), lede efter vildfarne dyr i dagevis (Ez 34,12) og 
kæmpe mod kvægtyve og rovdyr ( Joh 10,1.12).

David har ”ikke altid været glad og kunnet synge: ‘Herren er min 
hyrde, jeg lider ingen nød’. I perioder har han lidt endog megen nød 
… som han klager over i mange salmer. Og på trods af det holder 
han fast i Guds tilsagn om den kommende Messias og minder sig 
selv om, at uanset, hvordan det vil gå mig, så er mit hjertes trøst 
til stadighed, at jeg har en nådig og barmhjertig Herre, som er min 
hyrde, og hvis ord og løfte styrker og trøster mig. Derfor mangler 
jeg intet“ (Martin Luther, Salme 23 (1536), Berlin 1949, 19f).

Jeg savner ingenting (2020-oversættelsen). Vil det sige, at jeg aldrig 
kommer til at lide nød, hverken på sjæl eller krop eller materielt? Be-
tyder det, at alt vil lykkes for mig, når blot jeg beder Gud om det? Vil 
jeg aldrig miste mit arbejde, komme i uløselige situationer og aldrig 
komme ud for lidelse? Det er ikke det, David kan have ment, for han 
måtte ligesom andre Guds børn gang på gang erfare noget andet. 
Det er Sl 22 et bevis på (sml. Hebr 11,36-38).

”Bevar mig for den naive tro, at alt i livet skulle gå glat. Giv mig den 
nøgterne indsigt, at vanskeligheder, nederlag, fiaskoer og tilbage-
slag er en naturlig del af livet, som kan gøre, at vi vokser og mod-
nes“ (Antoine de Saint Exupéry, Zitate).
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 Sl 23,2

Matt 6,11.25-34

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 
 

 

 Refleksion

 

Herren sørger for mig

Hvilket konkret råd giver Jesus i forbindelse med bekymringer? 

Hvilke bekymringer står jeg overfor? 

”Giv os i dag vort daglige brød“. Sådan skal vi bede, siger Jesus. 
Dermed opfordrer han os til at se vores ”jordiske“ behov i lyset af 
vores afhængighed af Faderen. Det daglige brød er alt det, som er 
livsnødvendigt for et menneske, blandt andet mad og klæder, et tag 
over hovedet, fred og fordragelighed i familien, sikkerhed i landet, 
tryghed i ansættelsen, behageligt vejr og flinke naboer (sml. Luthers 
store katekismus, 1529, Berlin 1982, 107f).

David mener noget tilsvarende, når han taler om grønne enge og 
det stille vand. Gud sørger for alle mine behov her i livet. David op-
fordrer til, at vi bekender sammen med ham: Intet af det, vi lever på, 
er vores egen fortjeneste. Alt får vi af Gud (Matt 6,11.27).

Når det drejer sig om vores behov, vores længsel efter tryghed og 
sindsro, opfordrer Jesus os til at se os omkring (Matt 6,26.28): Luk 
øjnene op, giv dig tid til at finde ro og fornemme nuet. Slip for en 
stund det, du er optaget af og måske er bekymret for. Du kan lære 
noget væsentligt af skaberværket, hvis du formår at lade roen falde 
på dig og være til stede i nuet.

Glæde og ro i sindet, fred og tryghed afhænger ikke af, hvor gode 
vi er til at planlægge vores fremtid. Sand tilfredshed oplever vi her 
og nu, hvis vi begiver os ind i Guds nærvær og taknemmeligt tager 
imod det, som han i dag vil skænke os.

Hvad betyder løftet om, at Gud sørger for os på alle måder, at han 
har omsorg for os?

MANDAG 27. JUNI 2022



9

Sl 23,3

 
 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

Herren leder mig

Hvilken sammenhæng er der mellem fornyet åndelig kraft og 
Guds ledelse? 

Hvilke afgørelser kræver Guds råd og hjælp?

Han giver mig kraft på ny. Gud lader ham, der er forfulgt af mange 
fjender og truet på livet, opleve øjeblikke med fred og sindsro. Det 
giver David mulighed for at erkende ”de rette stier“, som hans hyrde 
viser ham. ”David må ikke overtage sine fjenders praksis og værdi-
normer. Han har til stadighed brug for at korrigere sin kurs, at blive 
kendt med Guds værdier, altså at se de rette stier“ (WStB, Psalm 
1-50, 72). Denne ledelse tilbyder Herren, fordi det er i overensstem-
melse med hans væsen – for sit navns skyld – altså ikke, fordi David 
har fortjent det eller har krav på det.

Den gode hyrde skænker de mennesker, der er ham betroet, tid til 
refleksion og rekreation. Han styrker dem, giver dem fornyet energi 
og fylder dem med tillid, sindsro og fred. Han er selv den bedste 
medicin for menneskesjælen – mod stress, nedtrykthed, tvangstan-
ker med mere. 

Da Gud grundlæggende og i hele sin indstilling er god imod os,  
hjælper han os med at træffe rigtige beslutninger, blive på den rette 
sti og nå i mål. Han viser sine ”får“, hvad der er det vigtigste for dem 
i dag, og hvordan de bør prioritere.

”Gud er aldrig længere væk end en bøn“ (Nelly Sachs, tysk forfatter).

TIRSDAG 28. JUNI 2022
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Sl 23,4

Rom 8,38-39 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 

 Refleksion

Herren er hos mig

Hvad mener David, at årsagen er til hans lidelseserfaring? 

Hvordan finder jeg en forklaring på det, jeg kommer ud for?

Indtil nu har David talt om sin hyrde i tredje person. Nu går han over 
til det mere fortrolige du. Guds nærvær giver ham trøst og hjælper 
ham til at overvinde al frygt. Han har tit erfaret: Den gode hyrde 
tillader også, at han går igennem mørkets dal. Men hans taknemme-
lige vidnesbyrd er: Også dér var Gud hos mig.

Intetsteds lover Gud, at hans børn bliver bevaret for lidelse og 
ulykke. ”Mange ulykker rammer den retfærdige,“ skriver David  
andetsteds og tilføjer: ”Dog redder Herren ham ud af dem alle“  
(Sl 34,20).

Vi oplever alle sammen tider med angst og nød, øjeblikke med for-
tvivlelse og håbløshed. Og næppe nogen vil mene, at det er ubety-
deligt. Vores tro er muligvis for lille, men vi har respekt for katastro-
fen. Hvem kan mon påstå, at han på trods af Guds ledelse aldrig har 
været bange for noget eller nogen? Ja, Gud fjerner ikke altid vores 
frygt. Men han hjælper os med at håndtere den. Når vi fornemmer 
Guds nærvær, mister frygten magten over os. 

Lyt til sangen ”Spuren im Sand“:
youtube.com/watch?v=NX4iPFU82lk

Netop i de mørkeste stunder er Gud os nær på en særlig måde. Det 
er netop i sådanne situationer, vi søger hans nærvær for at sige: Du 
er jo hos mig! Og vi erfarer hans trøst på en særlig måde, når vi hu-
sker på hans magt og ophøjethed. 

”Jeg har i løbet af mit liv læst mange kloge og gode bøger. Men jeg 
har ikke i nogen af dem fundet noget, der kunne gøre mit hjerte så 
glad og roligt som de fire ord fra Sl 23: Du er hos mig!“ (Immanuel 
Kant).

ONSDAG 29. JUNI 2022

https://www.youtube.com/watch?v=NX4iPFU82lk
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 Sl 23,5-6

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 

Herren værdsætter mig

Du dækker bord for mig. Gud som vært. Hvad udtrykker dette  
billede? 

Hvordan oplever jeg, at Gud værdsætter mig?

”Den hyrde, der fører og leder, viser sig nu som ‘den gode vært’, der 
billedligt viser, at han er til stede midt i nøden, midt i den mørke dal 
… ‘Vores sejr giver sig ganske enkelt udslag i mad og drikke, det vil 
sige i, at vi holder fast ved ordet og tror’ (Luther) … Men ikke nok 
med det: Der er tale om en æresbevisning, ja en forsegling foran 
fjendernes rasen. Her benyttes ikke det ellers anvendte hebraiske 
ord for ‘at salve’. Her tales om den overflod, som Gud skænker“ 
(WStB, Psalmen 1-50, 173).

Det bord, hvor Gud venter på os, er ikke et arbejdsbord. Det handler 
ikke om møje og besvær, præstationer og succes. Det er heller ikke 
et dommerbord. Gud vil ikke forhøre os, men høre på os. Vi er ikke 
stævnet, men inviteret. Gud ønsker ikke at få ret, men at holde af 
os. Det bord, Gud har dækket, er ikke en disk. Hos Gud kan man ikke 
købe noget og skal heller ikke betale. Gud er ikke en kalkulerende 
forretningsmand, men derimod en gavmild far, der skænker sin 
kærlighed gratis. Gud inviterer os til at hvile og tale ud, til at spise og 
drikke os mætte, til at blive og bo (ifølge Axel Kühner, Hoffen wir das 
Beste, Neukirchen-Vluin 2001, 187).

Ved Herrens bord har vi lov til at slappe af og overgive os til hans 
omsorg. Han sørger for et beskyttende rum, hvor vi kan føle os 
trygge. Han vender bekymringer og håbløshed til sindsro og me-
ning. Hans anerkendelse giver os ære og værdighed og øger vores 
selvværd.

TORSDAG 30. JUNI 2022
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 Sl 23

 Anvendelse

 

 Resumé

Egne tanker

Herren er min livsledsager

Hvem kan Gud sammenlignes med i et nutidigt sprog?

Herren er min livsledsager.
Under hans ledelse oplever jeg tilfredshed.
Han giver mig øjeblikke med sindsro
og selv i stressede situationer en oplevelse af hvile.
Han er den bedste medicin for min sjæl.
Fordi han altid vil mig det bedste,
støtter han mig i mine valg
og beskytter mig imod fejltrin.
Alligevel oplever jeg også tider med fortvivlelse.
Men jeg kan håndtere min frygt,
når jeg minder mig selv om Herrens nærvær
og taler direkte til ham: Du er jo hos mig!
Du inviterer mig ind i fællesskabet med dig
og giver mig rigeligt med gaver.
I din nærhed svinder mine bekymringer ind.
Du viser mig sand påskønnelse, tager mine behov alvorligt
og ønsker, at jeg skal være lykkelig.
Jeg opsøger din nærhed. For hos dig er jeg hjemme.
Og den vished skal intet nogensinde tage fra mig.

youtube.com/watch?v=Kos-ZhEmELY

Gud er i enhver situation hos sine børn.

FREDAG 1. JULI 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Kos-ZhEmELY
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilket billede har I af en hyrdes opgave?

Hvilke jobs har nu om dage lignende opgaver?

I hvor høj grad kan Gud sammenlignes med dette?

  Sl 23,1-2 og Matt 6,25-34
Hvordan har I oplevet Davids faste tillid, ”Jeg lider ingen nød“?

Hvilke spørgsmål rejser Jesu opfordring, ”Vær ikke bekymrede“?

Hvordan kan man finde en passende balance mellem at drage 
omsorg for sig selv og at have tillid til Gud?

  Sl 23,3
Hvad betyder det for jer, at ”han giver mig kraft på ny“?

I hvilke situationer længes I især efter det?

Hvordan oplever I det?

  Sl 23,4 og Rom 8,38-39
Hvordan har I det med, at også troende menneskers livsvej  
fører gennem ”mørke dale“?

Hvad hjælper jer til alligevel at forblive i Guds nærvær?

  Sl 23,5-6
Hvad mon der menes med, at Gud netop dækker bord ”for  
øjnene af mine fjender“?

Hvilke spor har Guds nærvær sat sig i Davids liv?

Hvordan oplever I Guds nærhed, og hvordan hjælper den jer i  
livets udfordringer?

DIALOG TIL SABBATTEN 2. JULI 2022
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UGEN 3.-9. JULI 2022

Guds børn kastes ikke hid og did af tilfældigheder. De kan derimod 
vide sig sikre på, at de trods lidelse og nød er i Guds hånd.

Også mennesker, der er Guds børn, lever i en verden fyldt med nød, 
bekymringer, uretfærdighed og lidelse. De må ligesom alle andre 
lære at leve med spørgsmål, der ikke findes noget svar på. Her i 
verden findes der lidelse af sådanne dimensioner, så det ikke er til 
at forklare.

”Fysiske smerter, socialt pres og åndeligt mørke kan blive så vold-
somt, så et menneske ikke længere formår at tænke eller tale, ja, 
ikke engang kan jamre eller græde, så det bliver umuligt for ved-
kommende at se nogen form for mening i tilværelsen“ (H. Zahrndt, 
Wie kann Gott das zulassen, München 1985, 36).

Alligevel leder mennesker til stadighed efter forklaringer. Tit stilles 
det tilbageskuende og oftest desperate spørgsmål: ”Hvorfor?“. Man 
vil gerne kende årsagen. Mange søger trøst, idet de spørger: ”Hvad 
er det godt for? Hvad er formålet?“ Man vil gerne finde meningen. 
Så er der dem, der henviser til Satan, som angriber de troende. 
Eller er det Gud, der lader mennesket gå igennem prøvelser og lu-
trer gennem lidelse? Er der en mening og et formål med al lidelse? 
Hvordan stemmer forskellige bibelske udsagn overens med vores 
hverdag?

Søndag … i ildprøven 1 Pet 4,12
Mandag … i lidelse for Kristus 1 Pet 4,13-14
Tirsdag … i lutringen  1 Pet 4,15-19; Jer 9,12-16 
Onsdag … i Satans gab 1 Pet 5,8-11
Torsdag … i selvforskyldt konsekvens Rom 1,18-32
Fredag … i svagheden 2 Kor 12,7-10

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge At bevare troen
Første Petersbrev 4,12
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SØNDAG 3. JULI 2022

1 Pet 4,12

 Forståelse

 
 Anvendelse
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… i ildprøven

Hvad skal de tidlige kristne være forberedt på? 

I hvor høj grad er lidelse en udfordring for min tro?

Mens de tidlige kristne lever som fremmede (1,1 diasporaen), skal de, 
ifølge Peter, ikke undre sig, når der sker dem noget fremmed. ”Vær 
ikke overraskede, når I oplever lidelse. Vær ikke fristede til at mene, 
at prøvelser og anfægtelser ikke skulle være en del af den kristne 
erfaring. Betragt dem som en normal ting“ (parafrase 1 Pet 4,12). 
Peter henviser til en ildprøve, som de vil komme ud for, og som vil 
være en udfordring og en prøvelse for deres tro. 

Peter siger ikke: Lidelse er et tegn på ægte tro. De første kristne 
levede i en brydningstid. Konfrontationer mellem jødisk og helle-
nistisk kultur var forventelige. Apostlens ord var især rettet mod 
denne realitet.

I dag bliver flere kristne end nogensinde forfulgt, fængslet og dræbt 
for deres tros skyld. Men man skal ikke være forfulgt for at opleve 
lidelse, sygdom, tab eller eftervirkninger efter katastrofer. Det må 
man ikke undre sig over. Hver gang, man rammes af skæbnen, er 
det en udfordring for troen. ”Hvorfor tillader Gud, at det netop 
rammer ham? Han har da altid …“ Men Bibelen siger, at synden er 
trængt igennem til enhver – og med synden fulgte lidelsen. Ligesom 
solen skinner på retfærdige og uretfærdige, rammer lidelse også 
mennesker fuldstændig tilfældigt. Troen er ikke en garanti for at 
undgå lidelse, men den overbeviser om, at Gud bærer igennem og 
håber på den troendes tillid. 
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1 Pet 4,13-14

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 
 

 Refleksion
 

 

… i lidelse for Kristus

Hvordan kan det lade sig gøre at forblive glad og rolig, når man 
oplever uretfærdighed og diskrimination – bl.a. på grund af ens 
tro?

”Samtidig med deres omvendelse til troen på Kristus følger en frem-
medgørelse og afstandtagen fra det hedenske samfund. Fra at have 
været en integreret del af samfundet er de nu blevet marginalise-
rede, ja fremmede … At de Kristustroende med hedensk baggrund 
… nu også tager afstand fra vaner, der tidligere var selvfølgelige for 
dem, fører til hedningernes misbilligelse og undren … Dette giver sig 
udslag i blandt andet bagtalelse (2,12; 3,16), hån (4,14), uretfærdig 
behandling (2,19), spot (4,4), trusler (3,6) eller endda mishandling 
(2,20). I 3,15-16 og 4,15-16 ser det ud til, at der endda kan blive tale 
om at komme for retten“ (Stuttgarter NT, 815). 

Men en sådan prøvelse er ikke ensbetydende med en periode fyldt 
med rædsel. Tværtimod. ”Glæd jer,“ står der i forbindelse med 
Bjergprædikenen (Matt 5,11-12). Glæden i lidelsen fremkommer ved, 
at vi er forbundet med Kristus og hans lidelse, og ved, at den peger 
hen mod retfærdighedens rige. Og ikke nok med det: Guds folk kan 
glæde sig midt i lidelsen, fordi det forventer ”hans herligheds åben-
baring“ (ifølge Douglas Harink, Brazos Theological Commentary on the 
Bible, 1&2 Peter, Grand Rapids, MI, 115f.).

”Læg mærke til: 1. Det vand, der ødelagde alt andet, holdt arken 
oppe. Det, som for de vantro er dødens lugt til døden, er for de tro-
ende livets duft til livet. 2. Jo mere vandet steg, jo nærmere kom ar-
ken himlen. Således er helligede trængsler åndelige opmuntringer; 
og i takt med at trængslerne tager overhånd, tager også trøsten til“ 
(E. Ritzema, hg., 300 Quotations for Preachers, Bellingham 2012).

MANDAG 4. JULI 2022
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1 Pet 4,15-19
Jer 9,12-16

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse
 

… i lutringen

Hvorfor begynder dommen med Guds hus? 
Hvilket råd giver Peter til sidst i forbindelse med lidelsen?

Den unge kristne menighed ser i lidelsen for Kristus en forløber for 
Guds riges komme. ”Dommen tager sin begyndelse“. Men før der 
sættes en stopper for ondskaben, begynder dommen med menig-
heden, nemlig med lutring gennem lidelse. ”Men idet ‘enden er nær’ 
(v. 7) og på grund af den forestående ildprøve (v. 12) formaner Pau-
lus sine trossøskende om ikke at glemme deres ansvar som kristne. 
Sammenlign med Ez 9.6, hvor dommens budbringere begyndte ved 
helligdommen og straffede dem, der beklædte de højeste embeder. 
I ildprøven og i dommens tid vil Gud forvente meget af dem, der be-
kender Kristi navn“ (ABC-E, bd. 7, 583).

Profeternes formaninger havde til formål at lede den gammelte-
stamentlige menighed tilbage til sin bestemmelse, til Jahve. Peters 
mere moderate ord henvender sig til bekendende Kristus-efterføl-
gere, hvis liv stadig er præget af uret, som ikke ville bestå i dom-
men. Hvis lidelsens intensitet på den ene side kan indebære en fare 
for, at man opgiver troen (v. 18), så vil den på den anden side kunne 
føre til, at man besinder sig på den egentlige kerne i troen og i livet, 
hvorved alt uvæsentligt blegner, og uretten mister sin tiltræknings-
kraft.

”Har Gud sendt mig denne lidelse for at lære mig noget?“ Det var 
som regel ikke dem, der var ramt på egen krop, som for eksempel 
profeter, apostle eller menighed, der tolkede en hård skæbne som 
en lutring. 

Hvis Helligånden taler direkte til dig, så skal du handle i overens-
stemmelse med det. Taler han ikke, så lad være med at spekulere. 
Lidelsen har nok i sin plage. 

TIRSDAG 5. JULI 2022
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1 Pet 5,8-11
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 Refleksion

 

… i Satans gab

Hvad mener Peter med at være årvågen og på vagt? Læs disse 
vers i forskellige bibeloversættelser. Vær især opmærksom på  
opmuntring og løfter.

”Det stærke billede om ‘den brølende løve’, der går på rov … hen-
viser til Djævelen som adressaternes modstander … Tilsvarende 
følger i v. 9 opfordringen til at imødegå Djævelens forsøg med netop 
troens kraft. Oplysningen om, at alle Kristustroende i verden (det 
vil sige i det romerske imperium) rammes af de samme lidelser, skal 
måske få ens egne lidelser til at fremstå som en normal del af kri-
stenlivet, som man må tage i stiv arm i denne forgængelige verden. 
V. 10 minder endnu engang brevets modtagere om deres gudgivne 
kaldelse … Tilmed bliver tanken om Guds hjælp til at stå lidelsen 
igennem (sml. 1,5; 5,7) intensiveret (‘udruste, støtte, styrke, grund-
fæste’, v. 10). Gud optræder således som Djævelens modspiller i 
kampen om brevets modtagere. Djævelen er, når alt kommer til alt, 
magtesløs over for Guds magt“ (Stuttgarter NT, 829f.). 

Peter kender Djævelens magt. Jesus havde sagt til ham: ”Simon, Si-
mon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede“ (Luk 22,31). 
Alligevel finder Peter det nu ikke nødvendigt at nævne Satan mere 
end én gang. Han er ikke værd at tale meget om eller spekulere me-
get over. Jesus, hans sejr og hans magt er det, der er værd at tænke 
på.

Hvordan kan det være, at der i visse kristne kredse tales så meget 
om Satan og hans hemmelige intriger? Det fører til, at mennesker 
ser fremtiden i møde med frygt. Motiverer dårlige nyheder mig 
mere til at være trofast i troen end evangeliets glade budskab?

ONSDAG 6. JULI 2022
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Rom 1,18-32

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

… i selvforskyldt konsekvens

Hvordan kommer Guds vrede til udtryk i denne tekst? 

Hvad kan jeg gøre, når jeg sider fast i konsekvensen af, at man 
høster, hvad man har sået?  

”Guds vrede har for Paulus en nærværende og en fremtidig dimen-
sion. Her og nu viser vreden sig i, at Gud giver skabningen fri adgang 
til ondskaben. Det vil helt konkret sige: Han griber ikke ind med ‘bål 
og brand’, for at forstokkede og gudløse mennesker skal komme til 
fornuft. Han lader dem fortsætte deres onde adfærd og ødelæg-
gende livsstil (Rom 1,18.24.26.28). Dermed menes, at de uden for-
mildende omstændigheder må bære følgerne af deres synd“ ( John 
Brunt, Der Römerbrief, Lüneburg 1999, 45).

Der findes lidelse, som vi selv bærer ansvaret for. Eksemplet med 
kæderygeren, der får lungekræft, viser sammenhængen mellem 
”sæd og høst“. Den viser sig på alle områder: i måden vi omgås 
hinanden på, i manglende selvbeherskelse, når vi ignorerer den 
guddommelige vilje m.m. Men så kan vi undrende konstatere: Kæ-
derygeren bliver ikke syg, og ham, der ikke er interesseret i Gud, går 
det udmærket. Hvis vi mener, livet bør forme sig efter en skabelon, 
bliver vi skuffet. Selv spørgsmålet om, hvorvidt og hvornår Gud eller 
Satan har en finger med i spillet, findes der ikke noget klart svar på 
(sml. 2 Sam 24,1; 1 Krøn 21,1). Vi kan åbenbart ikke altid skelne mel-
lem de forskellige årsager til lidelse. 

Hvad er konstanten i disse diffuse situationer? Det er ene og alene 
Gud, der åbenbarer sig og sit væsen i de bibelske beretninger. Selv 
når tingene står uklart for os, skinner Guds hensigt dog i sidste 
ende igennem:

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer 
om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb“ 
( Jer 29,11).

TORSDAG 7. JULI 2022
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2 Kor 12,7-10

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

… i svagheden

Hvordan oplever Paulus sin begrænsning? Hvordan når han frem 
til en indre ro og accepten af sin lidelse?

Paulus lever med stækkede vinger. Tænk, hvad han kunne have op-
nået, hvis han havde været fuldstændig rask! Men Gud siger: ”Tro 
mig, du flyver længere med stækkede vinger. Min magt udøves i 
magtesløshed.“ Med andre ord: Guds magt ville ikke komme til fuld 
udfoldelse, hvis Paulus ikke havde haft sin torn i kødet. Det vil og 
kan Paulus ikke acceptere. Han bønfalder Herren tre gange. Men 
derefter accepterer han sit handicap som noget, der er kommet fra 
og villet af Gud. Han skriver: ”Vi ved, at alt virker sammen til gode 
for dem, der elsker Gud“ (Rom 8,28).

Gud arbejder også med og gennem lidelsen. Det betyder ikke, at der 
er en dybere hensigt med al slags lidelse. Hvorom alting er: Lidelse 
udfordrer til at bevare troen og tilliden til, at Gud kun har godt i 
sinde og står klar med hjælp og trøst.

FREDAG 8. JULI 2022
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1

2

3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

Det er ”normalt“ og forventeligt at opleve lidelse i livet.  

Hvad mener I om dette udsagn?

  1 Pet 4,12
Brevets modtagere skal ikke undre sig over den ”ildprøve“, de vil 
komme ud for. Hvorfor ikke? Hvad taler apostlen om?

  1 Pet 4,13-19
Betegnelsen ”kristen“ indebar oprindeligt diskrimination og  
kriminalisering. I hvilke situationer har I oplevet ulemper på 
grund af jeres tro? Hvordan håndterede I det?

Hvilken forbindelse er der mellem fjendtlighed (lidelse) og  
dommen, der skal begynde med Guds hus? Hvad har i den  
forgangne tid motiveret jer mest til at tro og til efterfølgelse:  
anerkendelse eller diskriminering?

  1 Pet 5,8-11
Hvordan ser det helt konkret ud, når Djævelen ”går omkring som 
en brølende løve og leder efter nogen at sluge“? 

Peter råder til at være årvågen og på vagt. Hvad mener han med 
det?

Hvorfor spørger mennesker, der oplever lidelse, tit: ”Hvorfor?“  
og ”Hvad er meningen med det?“ 

Hvad gør I, når I ikke kan finde svar på sådanne spørgsmål? 

Hvad hjælper jer til at bevare tilliden til Gud i lidelsen?

DIALOG TIL SABBATTEN 9. JULI 2022
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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

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

3. 3. ugeuge Ørkenerfaringer
Første Petersbrev 1,6
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SØNDAG 10. JULI 2022

2 Mos 14,9-14

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 Refleksion
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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

 

 Forståelse
 

 

 

 
 

 

 Refleksion

 

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
 

 Forståelse

 

 
 

 

 

 Refleksion

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

 Forståelse

 
 

 
 Anvendelse

 

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
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UGEN 17.-23. JULI 2022

”Og alle os, der har fået fjernet sløret for vores ansigt, kan nu se 
Guds stråleglans afspejle sig i os. Vi bliver forvandlet, så vi kom-
mer til at stråle mere og mere. Det skyldes alt sammen Hellig- 
ånden“ (2 Kor 3,18, Bibelen 2020).

Ligesom Kristus er Guds (udtrykte) billede, afspejles Jesu billede i 
hans efterfølgere.

I”Lille spejl på væggen der, hvem er smukkest i landet her?“ Vi ken-
der alle eventyret om Snehvide. Det talende spejl bekræfter dron-
ningen dagligt i, at hun ikke alene er landsmoderen, men også skøn-
hedsdronningen. Det sker, indtil hendes steddatter Snehvide bliver 
giftemoden. Så hedder det pludseligt: ”Stor er din skønheds glans 
endnu, men Snehvide er tusindfold smukkere end du!“ Det vækker 
dronningens misundelse, som får hende til at pønse på ulykker.

Vi kigger hver dag i spejlet for at kontrollere vores udseende. Vi 
vil jo så vidt muligt gerne se godt ud, se ud af noget for måske at 
blive til noget stort. Men somme tider holder vi også et spejl op for 
andre for at vise, at der er noget, der ikke er i orden hos dem.

Paulus taler også om et spejl, der dog er helt anderledes end andre. 
Den, der ser ind i dette spejl, erkender ikke kun sig selv (selverken-
delse), men også Herrens herlighed (erkendelse af Gud). Og den, 
der i Guds ords spejl erkender Kristus, forvandles i hans billede. 
”Når vi søger i lys at vandre, vil din kærlighed alt forandre. Ved vor 
tro, med vort liv og vor færden vil vi spejle dit lys midt i verden“ 
(Evangeliesangbogen 313, 3). For Paulus er dette menighedens vig-
tigste fokuspunkt. 

I denne uges studium holder vi os Jesus Kristus som Guds ud-
trykte billede for øje – her drejer det sig især om den forandrende 
kraft, der udgår fra ham.

Søndag Kristus – Guds (udtrykte) billede Kol 1,15-17
Mandag At være og blive lig Kristus Fil 3,12-21
Tirsdag Gud opnår sit mål – garanteret Rom 8,28-30
Onsdag Forvandlingen – en modningsproces 2 Kor 3,12-18
Torsdag Omklædning – lav nyt af gammelt Kol 3,8-15
Fredag At have del i guddommelig natur 2 Pet 1,3-4; 1 Joh 3,2

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Som i et spejl
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SØNDAG 17. JULI 2022

Kol 1,15-17

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
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Kristus – Guds (udtrykte) billede

Hvordan beskrives Jesu enestående status? 

Hvad betyder Jesu lighed med Gud for mit bønneliv?

Kristus er den usynlige Guds udtrykte billede. Det lyder paradoksalt: 
Hvordan kan der findes et billede af noget eller nogen, der er  
usynlig?

• Paulus kalder Kristus den ”sidste Adam“ (1 Kor 15,22;45-47). Efter 
at den første Adam bragte døden over menneskeheden, bringer 
den sidste Adam livet. Her overfører Paulus sammenligningen 
Adam–Kristus på mennesket som Guds (udtrykte) billede: Den 
sidste Adam er Guds (udtrykte) billede.

• I oldtiden refererede et ”billede“ ikke kun til den synlige gen- 
givelse af en person eller genstand, men også deres personlige 
udstråling eller væsen. ”Billedet“ blev således forstået som en 
del af virkeligheden: det viser det væsentlige. Når Kristus er Guds 
(udtrykte) billede, så er hans lighed med Gud-Faderen tydelig  
(jf. Joh 14,9). Jesus er Guds fuldkomne åbenbaring; hvordan Gud 
er, og hvordan han handler, kan ses i Jesus Kristus.

Kristus er den førstefødte forud for al skabningen (jf. Kol 1,15, 1948). 
Ligesom den ældste søn i mange kulturer har den højeste rang 
blandt børnene i familien og er dens arving, således står Kristus i 
spidsen for skabelsen; ikke som Guds første skabning, men som 
skaberen af alle skabte ting.

Det faktum, at Frelseren også er Skaberen, viser på den ene side 
hans ubegrænsede (skabende) muligheder med hensyn til de for-
andringer, han kan bevirke i os. På den anden side inkluderer be-
kendelsen til Jesus troen på hans skabergerning. Lige så sikkert som 
han har frelst os, er han også årsag til vores fysiske eksistens.
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Fil 3,12-21

 

 
 Forståelse

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 Refleksion
 

At være og blive lig Kristus

Hvilket nuværende og fremtidige håb vidner apostlen om? 

Hvilken fuldkommenhed kan vi allerede tage til indtægt, og  
hvilken ligger stadig foran os?

Her tager Paulus et opgør med kristne, der mener, at de allerede 
har nået målet på troens vej og anser sig selv for at være fuldkomne 
(sml. 1 Kor 4,8). Hvad kristne allerede har opnået (v. 16, 2020) er, at 
de tilhører Kristus, fordi han har nået og antaget dem (v. 12, 2020). 
Men fuldkommenheden, som vi allerede har i ham (v. 9), fuldendes 
først ved opstandelsen. Indtil da er det meningen at strække sig 
frem mod målet og jage efter sejrsprisen. Apostlen forklarer, hvad 
det betyder, ved at bruge to eksempler.

• Indbyggerne i Filippi var mest af alt soldaterveteraner, der efter 
aftjent værnepligt modtog den romerske borgerret. Man bar ro-
mersk klædedragt, man talte latin og romerretten gjaldt for dem. 
Paulus vil sige, at kristne, selvom de endnu er fjernt fra deres 
egentlige hjem, anses som himmelske borgere og lever derefter.

• Ved sit andet komme vil Jesus ”forvandle vores svage menneske-
krop“ og ”give os samme skikkelse som sin egen guddommelige 
krop“ (Bibelen 2020). Først da vil Kristi billede blive fuldt genop-
rettet i mennesket.

Det kristne liv bevæger sig i dynamikken mellem allerede nu og ikke 
endnu. Denne spænding gælder det om at holde ud uden at hælde 
til den ene eller den anden yderlighed. Letfærdighed eller falsk frel-
sesvished er lige så malplaceret som nagende tvivl om vores status 
hos Gud.

”Alle os, som er ’fuldkomne’ “ (v. 15, 1948). Er det ironi eller provo-
kation? Hvordan omgås man mennesker, der tror, at de faktisk er 
fuldkomne?

MANDAG 18. JULI 2022
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Rom 8,28-30

 Forståelse
 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

Gud opnår sit mål – garanteret

Hvilken vished kan de, der elsker Gud, finde ægte trøst i set i lyset af 
lidelse og død.  Hvortil har Gud bestemt alle, der tilhører ham?
 
I Rom 8 påpeger Paulus, hvor meget verden lider under synden 
og dens følger. Nu understreger han – som allerede antydet i vers 
18 – at selv lidelsen kan bidrage til noget godt for Jesu efterfølgere. 
Udtrykket, at alt virker sammen til gode, leder blikket ud over det jor-
diske liv til den evige frelse. En lignende tanke findes allerede i Rom 
5,3-5: Fordi trængslerne peger på håbet om fremtidig herlighed, kan 
de i sidste ende ikke skade de troende.

I vers 29 beskriver Paulus den fremtidige frelse som værende lig 
med Kristi skikkelse. Han håber på Jesu genkomst, når Kristus vil 
”forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans 
herliggjorte legeme“ (Fil 3,21).
  
Vi er kaldet til at have del i Jesu væsen og skikkelse og dermed blive 
det (udtrykte) billede af Guds (udtrykte) billede – en overvældende 
tanke! Skaberen skaber skabningen sig selv lig hhv. lignende sig selv. 
Sådan var det allerede ved skabelsen (1 Mos 1,26-28), og Gud sæt-
ter sig det samme mål her ved nyskabelsen. Alt orienterer sig mod 
dette, derfor kan hverken lidelse eller død forhindre, at Gud når i 
mål med os.

Udvalgt > forudbestemt > kaldet > retfærdiggjort > herliggjort! Hvor let 
eller hvor svært kommer disse ord over mine læber? Hvor dybt er 
de forankret i mit hjerte.

TIRSDAG 19. JULI 2022
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2 Kor 3,12-18
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 

 Refleksion

Forvandlingen – en modningsproces

Kan man studere Skriften og alligevel være blind for dens bud-
skab? Hvordan kan sløret løftes?
 

”At kunne ’se’, som Helligånden gør det muligt i troens tid, er kun en 
foreløbig skuen ’i et spejl’ og ikke det endelige ’se ansigt til ansigt’, 
men det har allerede nu en forvandlende og fornyende kraft (jf. 
Rom 12,2). Ved at se Herrens herlighed formes den troende efter 
det samme billede, nemlig Jesu Kristi billede (Rom 8,29), som er 
Guds udtrykte billede. Forvandlingen ’fra herlighed til herlighed’ 
… fornyr menneskets indre i en vedvarende proces (4,16), der i tro 
er relateret til Kristus“ (Neues Testament Deutsch, Korintherbriefe, 
275f.).

Ved at se forandres vi. Dette princip gælder for såvel åndelige som 
dagligdags ting. Hvad der optages af sanserne lagres i hjernen. Det 
påvirker tænkning, følelser, vilje og handling – uanset, om vi er be-
vidst om det eller ej. Ved at se på Guds herlighed – hans kærlighed 
og godhed, retfærdighed og trofasthed – forandres og præges vores 
væsen.
 
”Når vi gør Jesus til vores daglige ledsager, fornemmer vi, at vi er 
omgivet af usynlige kræfter. Ved at se på ham kommer vi til at ligne 
hans billede. Gennem intensiv iagttagelse forvandles vi. Vores 
karakter renses og forædles for Guds rige. Samværet og tæt fælles-
skab med vores Herre gør os helt klart mere tillidsfulde, uselviske 
og ivrige. Bønnens store betydning går derfor også mere og mere 
op for os. Vi vil bedre forstå, hvordan vi kan og bør bede. Vi opdra-
ges af vores himmelske Far, og det vil afspejle sig i vores iver og flid i 
det daglige.“ (MMpb, EW, 88.4 – oversat fra tysk).

Hvilke forandringer er der sket i min personlighed på grund af  
forholdet til Kristus?

ONSDAG 20. JULI 2022
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Kol 3,8-15

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

Bøn

 
 Refleksion

Omklædning – lav nyt af gammelt

Kan man aflægge sine vaner og ændre dem ligesom tøj? 

Hvilken betydning ligger i, at mennesket vedvarende fornys?

Hvor realistisk er Paulus’ syn på de frelste? Negative egenskaber og 
vaner kan ikke fjernes ved at knipse med fingrene. Idet Paulus op-
fordrer til at aflægge det gamle ”jeg“, er de troende forpligtet til selv 
at blive aktive.

Aflægge gammelt og iføre nyt betyder ikke fortvivlet at kæmpe mod 
sig selv eller fortrænge negative egenskaber, men at rette sit blik 
mod Kristus og hans sejr. Når Jesu efterfølgere fokuserer på hans 
væsen og lader sig lede af hans fred, træder det negative mere og 
mere i baggrunden til fordel for det positive.

At iføre sig det nye ”jeg“ er ikke blot en opgave, men allerede en rea-
litet. ”I har lagt det gamle liv fra jer … Nu har I taget et helt nyt liv på 
jer“ (9b-10a 2020). Det er en daglig udfordring at holde sig dette for 
øje og lade det skinne igennem i vores liv.

En gammel cherokee-høvding fortalte sit barnebarn om to ulve, 
der kæmper mod hinanden i menneskets indre. Den ene ulv er 
fyldt med misundelse, grådighed, løgn og had, den anden derimod 
er venlig, hjælpsom, tålmodig og til at stole på. ”Hvem af disse to 
vinder kampen?“, ville barnebarnet vide. Den gamle høvding tav en 
stund, så svarede han: ”Den, du fodrer!“

”Herre, du viser mig mine uheldige vaner og karakteregenskaber. Du 
gør det på en måde, så jeg ikke fortvivler. Tak, fordi du hjælper mig 
med at udvikle gode egenskaber. Tak, fordi du har tålmodighed med 
mig, og fordi du også ser små skridt og ledsager mig i dem.“

Bliv til det, som du (i Kristus allerede) er.

TORSDAG 21. JULI 2022



36

 2 Pet 1,3-4
 1 Joh 3,2

 Forståelse

 

 Fordybelse
 

 Resumé

Egne tanker

At have del i guddommelig natur

Kan det gå an at have del i den guddommelige natur allerede nu – 
eller sker det først på opstandelsens dag?

Selvom vi allerede nu og her er forbundet med Kristus og præges 
af ham, findes vores kristuslighed stadig kun stykkevis og ufuld-
kommen i os. Derfor minder Peter om, hvad Gud vil give os ved Jesu 
genkomst: at blive delagtig i den guddommelige natur. For ”vi ved, 
at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, 
som han er“ (1 Joh 3,2).
 
”Livet på den nye jord vil få en helt ny kvalitet. Mennesker vil have 
ubegrænsede kreative evner til deres rådighed. Deres sind vil altid 
være åben for ny viden. De vil være aktive og dog ikke blive trætte. 
Kræfterne i krop, sjæl og ånd vil udfolde sig til hidtil usete højder. 
Hele universet vil stå åbent for de frelste“ (GKnA 676). 

Kristus er Guds (udtrykte) billede. Hans billede skal genspejles, 
vokse og modnes i de kristnes liv. Det fuldendes, når Guds rige  
bryder frem i herlighed.

FREDAG 22. JULI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvor ofte betragter I jer selv i spejlet?

Hvad udløser dette syn hos jer?

Hvordan har I det med opfordringen om at blive som Kristus  
hhv. at komme til at ligne ham?

  2 Kor 3,12-18
Hvilket ”slør“ forhindrer eller forhindrede forståelsen af Skriften? 
Hvordan kan det løftes?

Hvordan ”forvandles“ vi efter Kristi billede? Hvad betyder det i 
praksis?

  Kol 3,8-15
Hvad skal ”omklædningen“ gøre godt for? Hvordan har I selv  
oplevet dette?

Hvilken betydning har ”erkendelsen“ for fornyelsen efter Kristi 
(udtrykte) billede? 

  2 Pet 1,3-4 og 1 Joh 3,2
Vedrører udtrykket ”få del i den guddommelig natur“ personlig-
heden eller opstandelsen?

Hvilken synsvinkel antydes af sammenhængen?

”Ikke vi gør os til det udtrykte billede, men det er Guds billede selv, 
det er Kristi skikkelse selv, som tager form i os ... Kristus holder ikke 
op med sit arbejde i os, førend han har bragt os i kristusskikkelse“ 
(Dietrich Bonhoeffer).

Drøft dette citat med hinanden.

DIALOG TIL SABBATTEN 23. JULI 2022
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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
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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
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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
 

47

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



51

 1 Mos 32,4-22

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 Refleksion

 

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
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UGEN 7.-13. AUGUST 2022

”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i 
vore hjerter ved Helligånden, som er givet os“ (Rom 5,5).

At have oplevet Guds magt og kærlighed kan hjælpe os til at holde 
fast ved håbet under anfægtelser og prøvelser.

Det er nemt at holde fast i håbet, når livet arter sig vel. Det er van-
skeligere, når vi rammes af skæbnens tilskikkelser. Det kan medføre 
spørgsmål og tvivl om Guds ledelse. Forfatteren C. S. Lewis mistede 
sin kone, der døde af kræft blot fire år efter deres bryllup. Dybt 
fortvivlet skrev han: ”Når Guds godhed tillader, at vi lider, så er det 
enten Gud, der ikke er god, eller også eksisterer han ikke. For i dette 
eneste liv, som vi kender, overstiger den smerte, han påfører os, 
vores værste frygt og alt, hvad vi kan forestille os“ (mainpost.de/
ueberregionalpolitik/zeitgeschehen/das-klopfen-an-gottes-tuer-
art-8971312, Set: 12.12.2019).

Når Guds handlen forekommer os ubegribelig, betyder det ikke, at 
han har forladt os eller er imod os. Det er snarere et tegn på, at vi 
ikke kender hele billedet eller forventer, at hans handlen skal være 
forståelig og forudsigelig, før vi kan nære tillid og håb. Hvis man 
tænker sådan, vil man blive skuffet og ryge ind i uløselige indre kon-
flikter. C.S. Lewis fandt ved Guds hjælp en vej ud af sin fortvivlelse …

Søndag Hvorfor er du tavs? Hab 1
Mandag Jeg vil fryde mig Hab 2,1-5; 3,16-19
Tirsdag Jeg ved, at du formår alt Job 38,1-4; 42,1-6
Onsdag Frygt ikke! Es 41,8-14
Torsdag Jeg vil (bøn)høre jer Jer 29,4-14
Fredag Mist ikke modet! Hebr 12,1-11

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge Urokkeligt håb

https://www.mainpost.de/ueberregionalpolitik/zeitgeschehen/das-klopfen-an-gottes-tuer-art-8971312, S
https://www.mainpost.de/ueberregionalpolitik/zeitgeschehen/das-klopfen-an-gottes-tuer-art-8971312, S
https://www.mainpost.de/ueberregionalpolitik/zeitgeschehen/das-klopfen-an-gottes-tuer-art-8971312, S
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SØNDAG 7. AUGUST 2022

 Hab 1

 

 Forståelse

 Anvendelse
 

 Refleksion
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Hvorfor er du tavs?

Hvilke spændinger – uforståelige for Habakkuk – giver han udtryk 
for i sine spørgsmål til Gud? 

I hvilke situationer har jeg stillet Gud lignende spørgsmål?

Selvom menneskene i kongeriget Juda havde oplevet, hvordan 
Nordriget Israel var gået til grunde på grund af frafaldet fra Gud, tog 
de også afstand fra Gud på Habakkuks tid. Social uretfærdighed og 
manglende retssikkerhed var almindelig praksis. 

Guds reaktion på Habakkuks klage var ikke just opmuntrende. 
”Guds svar i v. 5-11 er som et tveægget sværd: Bliver én djævel ikke 
drevet ud med en anden? Er det tegn på retfærdighed, når den hel-
lige Gud straffer Judas ulydighed ved hjælp af et folk, der er meget 
værre (v. 13)?“ (SEB 1120).

Der hersker også frygtelige tilstande i dag: misbrug og vold, udnyt-
telse og uretfærdighed, krig og folkemord – listen er lang. Hvordan 
kan Gud tillade det? Det giver anledning til spørgsmål og tvivl. Men 
Gud er tavs og ser passivt til – det lader det i hvert fald til. Vi må dog 
erkende, at vores synsfelt er begrænset, og at vi – hvad denne ver-
dens ondskab angår – hverken kender alle fakta eller den virkelige 
baggrund og sammenhæng. Det er jo ikke udelukkende Gud, der 
handler i denne verden og i vores liv. Det gør hans modstander og 
dennes hjælpere også ( Joh 14,30; 2 Kor 4,4; Ef 6,12).

Hvad gør jeg i situationer, hvor Gud er tavs?
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Hab 2,1-5; 3,16-19

 

 Forståelse
 

 Anvendelse
 

 

 Refleksion
 

 

 

Jeg vil fryde mig

På hvilken måde kan Habakkuk styrkes ved Guds svar? 

Hvilke profetiske løfter giver mig håb i en verden fuld af  
uretfærdighed? 

Habakkuk lider under tidens samfundsmæssige og åndelige nød, 
og han må ovenikøbet se i øjnene, at ondskaben ikke har nået sit 
højdepunkt endnu. I kap. 2 forudsiges Babylons undergang. Lige-
som kaldæernes land (1,6) blev ødelagt, er også det store Babylon 
(Åb 18,2) hjemfalden til Guds dom. Hebr 10,37 tolker Hab 2,3 som et 
løfte om Jesu genkomst. 

Habakkuks erfaring kan sammenlignes med vores nutidige situa-
tion. Vi ser også vold, uret, ulykke, undertrykkelse og fordømmelse 
(kap. 1) og kender den bibelske prognose, at det bliver værre endnu. 
Habakkuk kan kun klare det, fordi Gud tilbyder ham et bedre 
perspektiv. På lignende måde ønsker Gud også at lede vores blik 
fremad. Habakkuk svarer på Guds løfte med en salme (kap. 3). Vi 
opfordres til at lade Guds løfter give sig udslag i tillid, glæde og ju-
bel.

”Stem op din sejrssang
med himmelsk melodi.
Lad verden høre denne sang:
At nåden den er fri.

Hav tak, hav tak, o Gud,
for denne sejr stor;
hav tak for frelsen fuld og fri
til hver, som på dig tror!“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 12, 1 og 5)

MANDAG 8. AUGUST 2022
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Job 38,1-4; 42,1-6

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

 

”Jeg ved, at du formår alt“

Hvordan leder Gud Job til at få en dybere indsigt? 

Hvilken virkning har Guds spørgsmål på mig?

Job er et paradeeksempel på et menneske, der er særdeles hårdt 
ramt af skæbnen. Hans omgivelser forsøger at finde forklaringer på 
hans situation. Job selv anklager Gud. ”Gud fordømmer ikke Job – ej 
heller hans venner. Men han giver heller ikke Job ret. Guds tale er på 
ingen måde et direkte svar på Jobs indtrængende spørgen og krav 
om retfærdighed. Den overdænger derimod Job med spørgsmål … 
som præsenterer ham for Guds almagt i skabelsen og opretholdel-
sen af verden. De peger på Guds visdom udtrykt i naturens orden 
og dyreverdenen og på Guds omsorg for skaberværket“ (SEB 648).

Man siger, at viden er magt. Den kan styrke håbet. Men Jobs ek-
sempel giver også en anden indsigt: Håb og opmuntring kan netop 
opstå ud fra erkendelsen af, at vi ved så lidt! Som regel vil vi gerne 
sikre os, at vi har alle informationer om en sag. Lykkes det ikke, bli-
ver vi hurtigt frustreret. Somme tider viser Gud os netop vores uvi-
denhed, for at vi kan erkende, at vi kun kan finde håb og sikkerhed 
hos ham, der er større end os.

Hvordan hjælper dét at være bevidst om Guds storhed og magt mig 
til at fatte nyt mod i min aktuelle situation?

TIRSDAG 9. AUGUST 2022
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Es 41,8-14
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 

Frygt ikke!

Hvordan indgyder Gud folket mod inden eksilet? 

Hvordan kan det ses, at ulykke ikke nødvendigvis betyder,  
at Gud er fraværende?

Under eksilet må det jødiske folk få opfattelsen af at være forladt 
af Gud. Derfor lader Gud allerede inden eksilet sit folk vide, at han 
ikke vil forkaste det. Han minder om, at han selv engang har kaldet 
og udvalgt det. Også i det fremmede vil han stå sit folk bi som den 
trofaste pagtens Gud, han er. ”Hvis man betragter v. 10 og 13 sam-
men, kan man se for sig, hvordan Gud med sin mægtige højre hånd 
(Sl 18,36; 89,14; 98,1; 118,15-16) griber det modløse folks højre hånd“ 
(SEB 873). Han vil som deres frelser føre de landflygtige ud af fan-
genskabet, selv om der måtte gå mange år, før de kan komme hjem. 
Derfor skal Juda ikke være bange.

De færreste af os har måttet gøre den chokerende erfaring at blive 
deporteret. Alligevel kan der findes situationer, hvor det føles, som 
om vi var i eksil – langt væk fra det velkendte. Nogle har måske haft 
den følelse, mens den almindelige gudstjeneste på grund af corona-
pandemien var erstattet af webkirke, og kontakten til andre og det, 
man var vant til, var indskrænket eller helt afbrudt. Men vi har lov til 
– til hver en tid, også når vi føler os langt væk fra Gud – at holde fast 
i vores ”Immanuel“ (Gud med os, Es 7,14).

ONSDAG 10. AUGUST 2022
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Jer 29,4-14

 Forståelse

 
 

 

 

Jeg vil (bøn)høre jer

Hvordan vil Gud indgyde håb i de modløse landflygtige i Babylon? 

Hvad kan jeg gøre til bedste for min by?

Det, der blev forudsagt, er nu sket: Israels folk befinder sig i eksil. 
Forståeligt nok drømmer israelitterne om snart at vende tilbage til 
deres hjemland, og falske profeter giver næring til dette håb. Men 
Jeremias gør håbet til skamme. Folket skal slå sig ned i Babylon og 
således sikre dets eksistens. Ikke nok med det: Juda skal shalom for 
Babylon, det vil sige bede for Babylon, for fred, og at det må gå byen 
godt! Skal de besejrede bede for sejrherren?! Vil det ikke betyde, at 
de opgiver at være Guds folk?

I virkeligheden er Jeremias’ budskab fuld af håb: Gud er hos jer. I 
skal have det godt i Babylon. I skal nok komme hjem. Juda vil fortsat 
være Guds pagtsfolk, hvis det lærer af fortiden og af hele sit hjerte 
vender om til Gud.

Jeremias nævner tre grunde til, at Israel ikke skal opgive håbet – 
grunde, der stadig gælder i dag:

• Vores livssituation er ikke ren og skær tilfældig. Gud lod folket 
føre bort (v. 4). Selv når problemer synes at knuse os, er og bliver 
Gud Herre i vores liv, hvis vi har tillid til ham.

• Gud støtter os i alle livets situationer. De landflygtige skal bede 
for lykke og fremgang for byen, for at de kan få del i dens velfærd 
(v. 7). Vi har også lov til at nyde godt af vores folks og lands vel-
færd.

• På et tidspunkt afslutter Gud vores vanskelige situation, ligesom 
han også opfyldte sit løfte til de landflygtige og bragte dem tilba-
ge til Jerusalem, da den fastsatte tid for Babylon var udløbet (v. 
10).

TORSDAG 11. AUGUST 2022
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 Hebr 12,1-11

 Forståelse

 Anvendelse
 

 Resumé

Egne tanker

Mist ikke modet!

Hvem hører til den ”sky af vidner“ i mit liv, der er forbilleder for 
mig i forhold til at stole på Gud i enhver situation?

Hebræerbrevets forfatter beskriver prøvelser i forbindelse med op-
dragelse og tugt. Det græske ords grundbetydning er ”opdragelse“. 
Gud ønsker at opdrage os i ”troens skole“.

”Alle mennesker vil i perioder komme ud for … dage, hvor sorgen 
er deres lod, og hvor de har svært ved at tro, at Gud stadig vil sine 
jordiske børns bedste – dage, hvor sjælen er så nedbøjet af bekym-
ringer, at de foretrækker døden. … Hvis vi i sådanne øjeblikke var 
i besiddelse af åndeligt klarsyn og kunne se hensigten med Guds 
forsyns styrelse, ville vi se engle … Vi ville se dem søge at anbringe 
vore fødder på en grundvold, som er sikrere end de evige bjerge, og 
dette ville give os ny tro og nyt liv“ (Ellen White, Profeter og Konger, 
DB, s. 83). 

Troen skåner os ikke for eksistentielle anfægtelser og kriser. Det har 
mange af Guds børn erfaret. Åbenbaringen af hans magt, kærlighed 
og mål har hjulpet dem til ikke at miste håbet, men derimod forblive 
tro imod Gud. Den samme erfaring kan vi gøre.

FREDAG 12. AUGUST 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Håbet giver vinger og frigør uanede kræfter. Hvornår har I oplevet 
det hos jer selv eller andre? 

Hvad kan der ske, når håb ikke indfries, og man bliver skuffet?

  Hab 1,1-2,5
Hvad klager Habakkuk over? Hvad svarer Gud? 

Hvilke paralleller og hvilket budskab til vores tid kan I få øje på?

  Job 38,1-4; 42,1-6
Jobs anklage forstummer i lyset af Skaberens ufattelige magt og 
visdom. Hvilken betydning har viden henholdsvis ikke-viden for 
ens tillid til Gud og håbet om, at han griber ind?

Hvordan hjælper refleksion over Guds storhed jer til at forblive 
tillidsfulde i den situation, I måtte befinde jer i?

  Es 41,8-14
Hvilken situation befinder Israels folk sig i her? Hvordan indgyder 
Gud det mod? 

På hvilken måde gælder disse ord også for den kristne menighed 
i dag?

  Hebr 12,1-3.11
Hvilken ”velsignelse“ rummer anfægtelser og prøvelser? 

Har I oplevet Guds ”opdragelsesmetoder“ positivt? 

Hvilke nulevende ”trosvidner“ giver jer mod på at stole på Gud i 
enhver situation?

Hvad hjælper jer til at stole på Guds nærvær selv i lidelse og 
ulykke?

DIALOG TIL SABBATTEN 13. AUGUST 2022
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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).
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Rom 8,28-39

 

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

 
 

 

 Refleksion

 

… 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

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

… 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
 

 Forståelse

 

 
 Anvendelse

 

 

 Refleksion

… 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

 
 Forståelse

 
 

 Anvendelse
 

 Refleksion

… 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



69

 

1

2

3

 

4

5

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
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UGEN 21.-27. AUGUST 2022

”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!“ (Fil 4,4).

Lovprisning af Gud er en grundlæggende livsindstilling, der er uaf-
hængig af ydre omstændigheder.

Vi har ikke særlig svært ved glad at synge og lovprise Gud, når livet 
er skønt og fremtiden sikret, når vi er raske på sjæl og legeme, har 
en god økonomi og er omgivet af venlige mennesker. Men når be-
kymringerne tager overhånd, helbredet skranter, ægteskabet går i 
stykker, og vennerne falder fra – findes der så stadig overbevisende 
grunde til at prise Gud?

Det lyder måske paradoksalt, men netop i sådanne situationer kan 
lovprisning virke som en slags medicin, der styrker kroppens mod-
standskraft, giver det plagede sind nyt mod og lader den rastløse 
sjæl finde hvile hos Gud.

Forfatterne til Salmernes Bog klagede deres nød over for Gud,  
priste ham for hans trofasthed og gav udtryk for deres tillid til  
HERREN. På lignende måde kan lovprisning af Gud også i dag være 
et virksomt middel til at holde forbindelsen til Gud, styrke troen og 
forny håbet.

Lovprisning af Gud – et sporadisk følelsesudbrud, når man oplever 
højdepunkter i livet, eller en livsstil, der er uafhængig af ydre om-
stændigheder?

Søndag Lovprisning - holdning eller handling? Sl 145
Mandag Lovprisning – når det ser sort ud 2 Krøn 20
Tirsdag Lovprisning – sig JA til Gud alligevel Sl 73
Onsdag Lovprisning  
  – offer eller herre over situationen? Hab 3,17-18
Torsdag Lovprisning – med kraftfuld virkning ApG 16,16-34
Fredag Lovprisning – til enhver tid Fil 4,4-7

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Livet som lovprisning
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SØNDAG 21. AUGUST 2022

Sl 145
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
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Lovprisning – holdning eller handling?

Hvilke grunde er der for David til at lovprise Gud? 

Hvilken af dem kan jeg af egen overbevisning eller ud fra egen  
erfaring tilslutte mig?

At lovprise Gud er for David andet og mere end blot at digte sange 
og synge. Det betyder, at man dagligt er bevidst om, at man er af-
hængig af Gud (v. 1-2.14-16). Det er et udtryk for tillid og respekt. 
Det hebraiske ord for ”at lovprise“ (v. 2) er indeholdt i ordet ”hal-
lelu-jah(ve)“ = ”lov Herren“. Udtrykket ”hver dag“ svarer til ordet 
”altid“ hos Paulus (Fil 4,4).

Tre gange dagligt vendte Daniel sig mod Gud. Han bad og priste sin 
Gud – selvom det var livsfarligt (Dan 6,11, 1931-oversættelsen). 

”Om din frygtindgydende styrke fortæller de, jeg vil berette om din 
storhed“ (v. 6). Charles H. Spurgeon, det 19. århundredes kendte 
vækkelsesprædikant, gjorde sig ud fra denne tekst nogle tanker om 
lovprisning som livsindstilling (ifølge studievejledningen til den ori-
ginale standardudgave 4/2007,108):

• Vi øver os i lovprisning, når vi ser os omkring: I den synlige verden 
ser vi fx skaberværkets skønhed, i den åndelige verden ser vi fx 
den voksende tro hos en ung kristen. Der findes således mange 
grunde til at lovprise Gud.

• Vi øver os i lovprisning, når vi husker på det, vi har set. Det gør vi 
ved at udvikle vaner og symboler, der minder os om Guds god-
hed.

• Vi øver os i lovprisning, når vi taler om den. Lovprisning finder ikke 
blot sted i hovedet. Den skal komme ud af vores mund og høres 
af vores medmennesker. 
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2 Krøn 20

 

 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion

 

Lovprisning – når det ser sort ud

Hvorved udmærkede Joshafat sig i forhold til Israels øvrige 
konger? Hvilke ”våben“ brugte han over for sine fjender? 

Hvilken virkning kan lovprisning have i kritiske situationer?

Kong Joshafat reagerer på den håbløse situation med bøn og faste. 
I stedet for at stole på egen styrke beslutter han sig for at søge Her-
ren og indrømme sin hjælpeløshed over for ham (v. 12). Hans lov-
prisning fremhæver Guds storhed og almagt (v. 6) og minder Jahve 
om hans tidligere gerninger over for Israel (v. 7-10).

Joshafat viser sig som åndelig leder, idet han udfylder sin rolle som 
konge ud fra relationen til Gud og ikke lader sig kue af de truende 
omstændigheder, men stoler på Guds indgriben (v. 20).

Før slaget går i gang, giver israelitterne udtryk for deres tillid til 
Jahve ved hjælp af festklædte tempelmusikere, der synger og spil-
ler og går i spidsen for hæren (v. 21-22). Krigerne synes kun at blive 
nævnt som sidebemærkning, hvilket kunne tyde på, at de spiller en 
mindre rolle. Det afgørende er jubelråb og lovsang (v. 22).

Lovprisning leder vores tanker hen på Guds uanede muligheder 
og ændrer dermed perspektivet på situationer, der kan være bela-
stende og forekomme håbløse. Opmærksomheden flyttes fra det 
uløselige problem over på den almægtige Gud. Personlige erfarin-
ger med Gud og beretninger fra Bibelen er med til at styrke tilliden 
til Guds hjælpende indgriben. 

”Lad os i vores bønner se hen til Gud og ikke fokusere på vores ud-
fordringer“ (Oswald Chambers).

MANDAG 22. AUGUST 2022
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Sl 73

 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

Lovprisning – Sig JA til Gud alligevel

Hvilke iagttagelser og erfaringer får Asafs tro til at vakle? 
Hvordan bliver han til syvende og sidst befriet for sin tvivl? 

Hvilken indflydelse har Asafs situation på min tro?

I adskillige salmer ender den bedendes klagen over sin truende 
situation i jublende lovsang. Asafs nød får næring, idet han kan se, 
at det tit går de ugudelige bedre end de fromme (v. 3-5.13-15). De 
ugudeliges lykke får ham til at gruble, og han var nær snublet (v. 2). 
Hvorfor skulle man holde sin samvittighed ren, holde sig fra at begå 
uret (v. 13) og holde fast ved Gud, når man faktisk kunne få et bedre 
liv uden ham?

Først da han går ind i helligdommen, ind i Guds nærhed, ændres 
hans syn. ”De virkelige problemer i livet løses kun i fællesskabet 
med Gud“ (ABC-E 3,803). Det er Asafs viden om, at livet er endeligt 
og meningsløst uden Gud, der giver ham den indre ro.

Det, der nu følger, er ikke en sædvanlig lovprisning, men en beken-
delse til Gud (v. 23-28) som fundament (mit hjertes klippe) og holde-
punkt: ”Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt 
mit hjertes klippe og min lod“ (v. 26). Han er alt, hvad jeg har brug 
for – mit hjertes klippe for evigt. Udtrykket ”jeg altid med dig“ (v. 23, 
ordret) udtrykker Asafs ønske om en relation til Gud, der ikke kan 
ødelægges.

At sige JA til livet på trods. Viktor Frankl kaldte sin bog om sine  
oplevelser under nazi-regimet ”Yes to Life – in Spite of Everything“ 
(tysk: ”… trotzdem Ja zum Leben sagen“). Denne titel er ikke et ud-
tryk for et naivt-idealistisk livsmotto, der lukker øjnene for de fakti-
ske problemer. Det er mere et udtryk for en bevidst beslutning om 
(og opfordring til) at leve og forme livet aktivt på trods af lidelser og 
ikke lade ydre omstændigheder, ens egen vurdering af situationen 
eller følelser få overtaget eller så tvivl.

TIRSDAG 23. AUGUST 2022
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Hab 3,17-19
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 
 Refleksion

 

Lovprisning – offer eller herre over 
situationen?
Hvad er det, der trods alt får Habakkuk til at udtrykke glæde ved 
afslutningen af sin klagesang? 

Hvad får mig til at lovprise Gud på trods af så megen lidelse i  
verden?

Efter Habakkuks klage over den uret, hans folk er udsat for (1,2-4), 
kommer Guds løfte om, at den retfærdige skal leve i tro (2,4). Ved 
afslutningen af klagesangen synes alt håb ude, idet høsten er slået 
fejl, både hvad figner, vin og oliven angår, og fårene er væk (v. 17).

Overraskende nok bryder profeten på dette tidspunkt ud i jubel 
(3,18-19). Der er ingen nød, der kan kvæle hans tillid til Guds løfter 
(sml. Luk 8,14). De ord, Gud lod Habakkuk skrive ned i et syn (2,2-5), 
har medført en stor forandring hos Habakkuk (sml. Es 55,11). Klage-
sang bliver til jubelsang.

Lovprisning på trods af vanskelige kår kan sammenlignes med et 
taknemmeligt sind på en dag uden solskin. Man kan ikke se solen, 
men man ved, at den er der – oven over skyerne. Vi kan ikke altid se 
Guds virke i vores liv. Somme tider forstår vi ikke hans (ikke)hand-
len. Bekymringer står i vejen for, at vi kan se Gud. Men Gud er den 
samme, om solen skinner, eller det regner. Vores åndelige tilstand 
er afhængig af, om vi fokuserer mest på de negative omstændig-
heder eller på Gud. Dystre tanker viger pladsen for en tillidsfuld 
indstilling.

Er jeg offer for eller herre over omstændighederne? Administrerer 
jeg blot min egen nødsituation, eller er jeg med til at bestemme over 
mine muligheder?

ONSDAG 24. AUGUST 2022
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ApG 16,16-34

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

 

Lovprisning – med kraftig virkning

Hvilken betydning havde apostlenes natlige lovsang i fangehullet 
i Filippi? 

Døre springer op, og lænker falder af. Hvad har lovprisning af Gud 
medført i mit liv?

Det inderste fangehul var formodentlig et mørkt hul under jordens 
overflade. Mens de fængslede var indespærret og havde smerter, 
bad de ikke om at blive løsladt, men de lovpriste Gud. Natten var for 
jøderne det foretrukne tidspunkt for bøn, ikke mindst for lovpris-
ning (Sl 42,9; 134,1; 119,62 m.fl.). Nogle fortolkere mener, at apost-
lene sang hallel-salmerne (113-118). Dem var de fortrolige med, og 
de passede til situationen (Sl 113,7-8; 114,7; 116,3). Paulus og Silas 
fokuserede på Gud og hans frelsende handlen. Det må have været 
tydeligt for de øvrige indsatte, at der her ikke var tale om helt almin-
delige fanger. Gud reagerede på apostlenes lovsang på ”rystende“ 
vis, der imponerede alle, der oplevede det, og forandrede fangevog-
terens liv for altid. 

I deres lovprisning kunne apostlene kun tage udgangspunkt i egne 
erfaringer og skriftsteder, de havde lært udenad. I visse situationer 
kan det give mod og glæde at kunne ty til bibeltekster og sange. Sal-
mer er uvurderlige ledsagere i hverdagen. De minder os om Guds 
nærvær (fx Sl 121).

”Lovsynger Herren, min mund og mit indre!
Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!
Tonerne spille, som stjernerne tindre,
trindt om Jehovas højhellige navn.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 23, 1)

TORSDAG 25. AUGUST 2022
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 Fil 4,4-7

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Lovprisning – til enhver tid

Hvilken sammenhæng er der mellem lovprisning af Gud og glæde 
i Gud? 

Hvordan opnår jeg denne ”glæde i Herren“?

”Glæden i Herren“, som Paulus skriver om fra fængslet, trænger 
endda igennem fangehullets mure, fordi den har sine rødder i Gud. 
Når lovprisning bliver til en hverdagserfaring, kan vi også finde opti-
misme, kræfter og trøst i vanskelige livssituationer. 

”Pris Herren, selv når du falder i mørke, pris ham selv i fristelse ...  
Vil det bringe dysterhed og mørke ind i jeres familier? Bestemt ikke; 
det vil være som en solstråle. Du vil således samle stråler af evigt 
lys fra herlighedens trone og sprede dem omkring dig“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 2, 593f.). 

Lovprisning ændrer ens synsvinkel og perspektiv og kan også give 
håb og et nyt syn på selv de vanskeligste situationer.

FREDAG 26. AUGUST 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Synger du bare, eller lovsynger du – hvad er dit svar på dette 
spørgsmål?

  Sl 145
Hvad prises Gud for i denne salme?

Hvad er jeres grunde til at lovprise Gud?

Lovprisning som livsindstilling. Diskutér Spurgeons tanker  
(mandagsafsnittet).

  Sl 73,23-28
Hvilke iagttagelser og erfaringer har Asaf problemer med? 
Hvad tænker I om de spørgsmål, der går ham på? 

Hvad hjælper jer til ”trods alt“ at holde fast ved Gud?

  ApG 16,23-26
Hvad kan i sådanne situationer gøre det muligt at prise Gud? 
Hvordan adskiller lovprisning i sorgløse tider sig fra dette? 

Hvilke ”sideeffekter“ har lovprisning haft i jeres liv indtil nu?

  Fil 4,4-7
Hvad tænker I om opfordringen ”Glæd jer altid i Herren, uanset 
hvad der sker!“? Hvilke grunde nævner Paulus?

Hvilken lovsang eller salme forbinder I med en bestemt erfaring?

DIALOG TIL SABBATTEN 27. AUGUST 2022
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UGEN 28. AUGUST - 3. SEPTEMBER 2022

”Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden“ ( Matt 5,5).

Sagtmodighed er en gave fra Gud. Denne indre styrke vender i tillid 
til Gud udfordrende situationer til det gode.

Hvordan ville du reagere i de følgende to eksempler?

Eksempel 1: På landevejen kører du med den tilladte hastighed. 
Bagfra maser en bilist frem med stor hastighed og hornet i bund.
• Du bliver irriteret.
• Du lader ham overhale.
• Du smiler og vinker.
• Du træder på bremsen.

Eksempel 2: Et menighedsmedlem bagtaler dig.
• Du forsvarer dig over for alle.
• Du begynder et skænderi.
• Du beder om en samtale.
• Du klager din nød til andre.

Til de mange beslutninger, som vi dagligt skal træffe, hører re-
aktioner på andres adfærd. Ro og besindighed er ikke de første 
impulser, der dukker op, når man udsættes for følt uretfærdighed 
og modgang. Eftergivenhed, afkald, ydmyghed, tålmodighed og 
beskedenhed udlægges som svaghed og foragtes af mange i dagens 
samfund.

Men netop denne adfærd var påfaldende karaktertræk hos Jesus og 
grundlæggende kendetegn i hans frelsergerning. Hvad det kan be-
tyde for os, er ugens tema.

Søndag … overbærenhed 1 Mos 45,4-5 
Mandag … hensyn 2 Mos 32,1-14
Tirsdag … selvbeherskelse 1 Pet 2,18-25
Onsdag … kærlighed (til fjender) Matt 5,5.43-48
Torsdag … besindighed Sl 62
Fredag … hos Gud er alting muligt Matt 19,26

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Den sagtmodige viser …
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SØNDAG 28. AUGUST 2022

1 Mos 45,4-5

 
 Forståelse

 
 Anvendelse
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… overbærenhed 

Hvordan møder Josef brødrene, da han giver sig til kende?

Hvordan kunne han også have behandlet dem?

Josef sælges af sine brødre (37,27-28). Udover den bitre erfaring af 
uret, vold og hjemve gennemlever han trældom og fængsel (39,15-
23). Ved Guds hjælp bliver Josef til velsignelse for mange og indsat 
som faraos stedfortræder i Egypten (41,37-46). I denne indflydelses-
rige position ville han ustraffet kunne hævne sig på sine halvbrødre, 
der var årsag til hans lidelser. Men han havde gennem alle årene 
gjort den vigtige erfaring, at Herren var med ham, så han blev en 
mand, for hvem alt lykkedes (sml. 39,2). Josef giver sig til kende over 
for sine brødre, minder dem om deres gamle skyld, men prøver 
også på at trøste dem. Gud vendte det hele til noget overraskende 
og godt.

Når nogen pådrager sig skyld over for dig, så tænk på følgende 
spørgsmål under bøn. Bed Gud om at hjælpe dig med at tilgive og 
opleve heling.

EN VEJ TIL FORSONING

Hvor er jeg blevet såret af nogen?

Ønsker jeg at tilgive den anden? Hvorfor?

Hvilke skridt skal der til for at komme den anden i møde?

Hvornår hjælper det (ikke) at tie og vente (Es 30,15)?
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2 Mos 32,1-14

 

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 
 Refleksion

 

… hensyn

Hvilket resultat har Moses’ forbøn?

Hvordan passer det at tage hensyn sammen med cost-benefit- 
princippet? 

Israelitterne danser om guldkalven. Gud foreslår, at folket skal 
erstattes med Moses’ efterkommere. Hans afstandtagen til dem 
viser sig i Guds formulering til Moses: ”Skynd dig ned! Dit folk, som 
du førte op fra Egypten, har handlet slet“ (v. 7). Gud kalder det ikke 
mere sit folk. Men Moses modstår fristelsen. Han går i brechen for 
det syndige og intetanende folk. Moses er ovenikøbet parat til at 
opgive evigheden for dem (v. 32).

Senere er Moses også parat til at tilgive sine søskende, der går imod 
ham. Han går i forbøn for Mirjam, der blev straffet med spedalsk-
hed for at mobbe Moses (4 Mos 12). I den forbindelse fremhæves 
et af Moses’ karaktertræk: ”Moses var mere sagtmodig end noget 
andet menneske på jorden“ (4 Mos 12,3).

Moses’ eksempel stiller også spørgsmål til os. Hvordan reagerer 
vi på udfordringer, der er uretfærdige og sårer os? Hælder jeg til 
urimelige reaktioner og vedvarende bitterhed? Det hjælper os at se 
hen til Jesus Kristus, hvor vi ser tålmodighed og oplever hans for-
bøn, som også gælder dem, der ikke har gjort sig fortjent til nåden.

Gerhard Uhlenbruck (ty. aforistikker) anbefaler: ”Giv agt og overvej 
hensyn til mennesker, der ikke er overbærende med dig.“ Hvordan 
forholder jeg mig til mennesker, der efter min mening ikke fortjener 
medfølelse?

MANDAG 29. AUGUST 2022
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1 Pet 2,18-25

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

… selvbeherskelse

Hvilket råd giver Peter til tjenestefolkene vedrørende deres  
adfærd overfor deres herrer? 

Hvordan hjælper Kristi eksempel mig til at takle udfordrende  
situationer?
 
Der findes ikke kun gode og venlige arbejdsgivere. Nogle udsætter 
deres medarbejdere for uretfærdige lidelser. Peter taler ind i tjene-
stefolks belastende hverdagssituation. Efter Kristi eksempel skal de 
underordne sig i al frygt. Dette betyder ikke frygt for deres herrer, 
men i ærefrygt for Gud. Peter kræver ikke slaveriets afskaffelse. Han 
viser troende vejen til den indre frihed, der gør det ydre pres mere 
udholdeligt. De skal forstå deres tjeneste som en opgave fra Gud. 
En ting er sikkert: Herren er ved deres side.

Det kan være vigtigt at gøre indsigelse mod åbenlys uret. Det gjorde 
Jesus også ( Joh 18,19-23). Men senere holdt han det ud, som man 
pålagde ham.

Denne verden lærer os, at vold besvares med vold, og at urimelige 
bemærkninger medfører dårligt humør hos modtageren. Den, der 
derimod kan beherske sig selv, bryder den onde spiral, hvor man 
gør andre og sig selv fortræd. Sagtmodighed kan hjælpe til stand-
haftigt og uden vrede at holde uretfærdighed ud.

Selv i en håbløs situation kan vi vide, at Gud har alt under kontrol. 
Mens Jesus led i stilhed, nærmede hans store sejr sig. Ikke mindst 
fordi han var sagtmodig og ydmyg af hjertet (Matt 11,29).

Kommer du i en situation, hvor du lider uret, så prøv at reagere 
uden irritation, modvilje og vrissen. Bliv bevidst om, at Gud er med 
dig. Tænk over, hvilke sårede følelser eller behov, der hos den an-
den kunne være årsag til at såre dig. Findes der en mulighed for at 
hjælpe den anden?

TIRSDAG 30. AUGUST 2022
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Matt 5,5.43-48
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

… kærlighed (til fjender)

Hvilken adfærd overfor dem, der ikke er mig venligt stemt eller 
ovenikøbet er fjendtlige, opmuntrer Jesus mig til?
 
Selvom der i Det Gamle Testamente står: ”Et mildt svar afvender 
vrede“ (Ordspr 15,1), var det på Jesu tid almindeligt at gengælde lige 
for lige. Især romerne stod på mål for hadet. I Bjergprædikenen 
stiller Jesus nye principper op. Hans begrundelser er, at vi også skal 
være fuldkomne, som vores Fader i himlen er fuldkommen. Han mø-
der os med fred.

”På hebraisk betyder at være fuldkommen at være og gøre noget  
helhjertet … Det handler ikke om egen fejlfrihed, men om at stille sig 
selv ’helt og holdent’ til rådighed for Gud og sin næste“ (SEB 1412). 
Det må på ingen måde forstås sådan, at den troende skal gøre sig 
umage for at blive syndfri ligesom Gud. I stedet betyder fuldkom-
men her barmhjertig (sml. Luk 6,36). Al tænkning og handlen skal 
svare til det guddommelige forbillede. Jo tættere den troendes 
forhold til Kristus bliver, jo mere kommer den troende til at ligne sin 
Herres væsen. (Sml. Ellen White, Vejen til Kristus, DB, s. 78-83 (2019).

Kærlighed til sine fjender er nok det mest omstridte bud i kristen-
dommen. Det passer overhovedet ikke sammen med vores men-
neskelige væsen. Men kærlighed til fjender har intet at gøre med 
stemninger. Det drejer sig om en indstilling, som ser andre i kærlig-
hedens og Guds riges lys og møder dem i Jesu ånd.

”Et menneske føler sig forvandlet, 
når det bliver menneskeligt behandlet.“ 
(Eugen Roth, 1895-1976, ty. poet)

ONSDAG 31. AUGUST 2022
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Sl 62

 
 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 
 Refleksion

 

… besindighed

Hvilke prægende oplevelser forarbejder David i denne salme?

Hvor kan man finde trøst og opmuntring?

David oplever vold, forfølgelse, nød og flugt. Han må frygte for sit 
liv, først på grund af Saul (1 Sam 18-31), senere på grund af Absa-
lom (2 Sam 15-18), som vil vælte ham af tronen. I denne livstruende 
situation føler han sig fast forankret i Gud. Når stormen raser i og 
omkring ham, så er det Gud, der giver ham tilflugt, sikkerhed og 
tryghed. 

For David er han klippe og hjælp, værn og håb (v. 3.6.7). Når han 
lægger sig i Guds hænder, kan han ovenikøbet blive stille i lidelsen. 
David giver Gud æren, hos ham er han tryg.

En kvik bemærkning som ”Op med hovedet, det skal nok blive godt!“ 
eller ”Tag det ikke så tungt!“ er som oftest velmente råd, men sjæl-
dent egentlig trøst. De virker mest modsat. Sand trøst og støtte 
findes i Gud alene. Han møder også den lidende gennem sit ”jord-
personale“ (medmennesker), der lytter opmærksomt og er klar til at 
yde praktisk hjælp.

”Ofte bliver det forsøgt at løse problemer med vold. Det fører i sid-
ste ende ikke til noget. Kristus anbefaler mildhed, som vil sige mo-
det til at løse konflikter uden vold. Dette er ikke en nem vej, for det 
kræver et sind, som Jesus viste. På fornærmelse eller foragt gav han 
aldrig igen med samme mønt. Gud ønsker at give os noget af den 
sindsro, men det er kun muligt, hvis vi giver ham mulighed for det. 
Selvkontrol og beskedenhed gør os til sejrvindere. Oprør eller vold 
gør det ikke. Mennesker omkring os forstår måske ikke dette, men 
hvad gør det, når vi ved, at Gud er på vores side?“ (Ellen White, Jesus 
von Nazareth, 219 Lüneburg 2002).

TORSDAG 1. SEPTEMBER 2022
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Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

… hos Gud er alting muligt

”Jesus så på dem og svarede: ‘For mennesker er det umuligt, men 
for Gud er alting muligt’“ (Matt 19,26).

”Hvem kan så blive frelst?“, spurgte disciplene efter den rige unge 
mands beslutning. Sådan kunne man også spørge set i lyset af 
Josefs, Moses’ eller Jesus’ adfærd: Hvem kan klare at bevare sagt-
modigheden i den slags kriser. Er virkeligheden ikke en helt anden? 
I bund og grund drejer det sig om at se menneskene og deres situa-
tion med Guds øjne, så vrede og nag viger for opbyggelig empati.
 
”Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men 
tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse“  
(1 Pet 3,9).

I krisesituationer hælder vi mennesker til reaktioner, som vi skader 
os selv og andre med. Når vi ser hen til Jesus, og der får givet et nyt 
syn på de implicerede personer og situationen, kan det lykkes at 
klare krisen konstruktivt.

FREDAG 2. SEPTEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Beskriv et sagtmodigt menneske. Hvordan opleves den slags 
mennesker i vores samfund eller omgangskreds?

  Matt 5,43-48
Hvordan kan vi leve efter princippet ”Elsk dine fjender“?

Hvilken erfaringer har I gjort jer på det område?

  1 Pet 2,18-25
Hvilket råd giver Peter? Har det stadig betydning i vores tid? 
Hvor er denne holdning ønskelig?

  Sl 62,1-9
Hvad er forskellen på at ”være stille“ for Gud og resignation?

Hvordan passer tålmodighed i tavshed sammen med vores  
retfærdighedsfølelse?

Hvorfor er sagtmodighed ikke et tegn på svaghed?

Hvilken betydning har løftet fra Matt 5,5 for jeres liv?

DIALOG TIL SABBATTEN 3. SEPTEMBER 2022
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UGEN 4.-10. SEPTEMBER 2022

”Åndens frugt er … tålmodighed“ (Gal 5,22).

Somme tider er vi nødt til at være tålmodige, men det kan være 
svært at vente. Det kan føles som en tilstand, hvor man (an)spændt 
ser frem til noget og forventer noget nyt.

II 2012 kunne man se en såkaldt ”nysgerrighedstest“ flimre over 
TV-skærmen. Det var en reklame for overraskelsesæg. Børnene blev 
lovet endnu et chokoladeæg, hvis de lod være med at spise det før-
ste, de havde fået. Det var spændende og morsomt at følge med i, 
hvordan de små testpersoner kæmpede med den søde fristelse lige 
for næsen af dem. De var alene i rummet. Man så i indslaget, at det 
ikke tog lang tid, før chokoladeægget var pakket ud og spist. Det kan 
være svært at vente, ikke kun for børn.

Den amerikanske psykolog W. Michel gennemførte i 1960’erne en 
lignende test, som kaldes marshmallow-testen: youtube.com/
watch?v=QX_oy9614HQ

Han ville undersøge sammenhængen mellem selvkontrol og succes 
i arbejdet. 

I denne uge drejer det sig om personer i Bibelen, der måtte lære ud-
holdenhed på den hårde måde.

Søndag Udholdenhedens og  
  trøstens Gud Rom 15,4-7
Mandag Til rette tid Joh 2,1-5; Gal 4,4
Tirsdag At kunne vente 1 Sam 16,13; 26,10-11; 2 Sam 2,1-4;  
   Sl 37,5-7
Onsdag Overilet handling 1 Mos 16,1-3; 4 Mos 20,8-13;  
   Dom 14,1-3.16-17; 1 Kong 18,40; 19,1
Torsdag Ekskurs: At lære udholdenhed  
   – helt lavpraktisk
Fredag Tro og tillid 2 Tim 1,12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Tålmodighed fører til  
målet

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
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SØNDAG 4. SEPTEMBER 2022

Rom 15,4-7

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Udholdenhedens og trøstens Gud

Hvordan viser Guds tålmodighed sig i Bibelen? 

Hvad betyder det for mig, at jeg tror på en tålmodig Gud?

Gud giver de troende udholdenhed og trøst gennem sit ord. Paulus 
kobler det sammen med enighed i menigheden. Hvor der i kap. 14 
er tale om, hvordan man omgås forskellige syn på spisereglerne 
(afgudsofferkød), bliver det nu tydeligt, at menigheden – såvel de 
stærke som de svage – har brug for udholdenhed og opmuntring. 
Da begge dele er en del af Guds væsen, kan menigheden udeluk-
kende finde frem til en enhed gennem ham.

Tvister vedrørende teologiske spørgsmål og forskellig livsstil findes 
den dag i dag. Visse karaktermæssige særheder kan virke irrite-
rende og vanskeliggøre måden, man omgås på. Hvor tålmodig er 
jeg i forhold til den anden? At være tålmodig vil sige at tage imod de 
andre, ligesom Gud har taget imod os. Han lader solen stå op over 
både gode og onde, han lader hveden og ukrudtet modnes side om 
side indtil høsten. Der er brug for tålmodighed, ikke blot med andre 
mennesker, men også med vanskelige forhold. Kan jeg holde dem 
ud, også når de er ubehagelige? Flygter jeg fra dem, eller holder jeg 
ud og ser dem i øjnene?

”Bort, vrede, skændsord, dårlig harm!
I bør ej huses i den barm,
hvor Gud til fred og salig ro
vil, hans velsignelse skal bo.
Bort derfor alt, hvad skade kan
og hindre enigheds forstand!“
(Kingo, Den danske salmebog nr. 687, 3)
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 Joh 2,1-5; Gal 4,4

 

 Forståelse
 

 

 

 
 

 Refleksion

 

 

Til rette tid

Hvad siger disse tekster om Guds ”tidsplan“? 

Hvornår synes jeg, Gud giver sig (for) god tid?

Da den tid kom, som Gud forud havde fastsat (Gal 4,4 Bibelen på hver-
dagsdansk), sendte han sin søn til frelse for verden. Guds tålmodig-
hed er stor og beundringsværdig. Først på det fastsatte tidspunkt 
handlede han i overensstemmelse med sin plan.
Jesus reagerede irriteret, da Maria gjorde opmærksom på den 
manglende vin. Kort tid efter udførte han et under – til rette tid. 

Troende mennesker oplever Guds handlen helt forskelligt. Der fin-
des beretninger om, at hjælpen kom på det helt rigtige tidspunkt, 
men der findes også beretninger om tragiske ulykker og om syge 
mennesker, der ikke blev helbredt. Gud griber ikke altid ind. Det 
skaber en spændt situation, der ikke findes noget tilfredsstillende 
svar på. Det er svært at holde sådanne spændte tilstande ud, især 
når man selv gennemlever lidelse. Der bliver vendt op og ned på 
ens verden – og på ens tro. I sådanne situationer er det en hjælp at 
klamre sig til løfter: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger 
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid 
og et håb“ ( Jer 29,11).

Findes der også i mit liv en ”fastsat tid“?

MANDAG 5. SEPTEMBER 2022
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1 Sam 16,13
1 Sam 26,10-11

2 Sam 2,1.4
Sl 37,5-7

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 

At kunne vente

Hvilken indre holdning lod David sig lede af? 

Hvad kan vi lære af ham?

At vise udholdenhed betyder at (af)vente. Det kan være anstren-
gende og smerteligt. I Sl 37,7 benyttes et hebraisk ord for ”at vente“, 
der er afledt af ”at have ondt“ eller ”at være bekymret“, ”at være pla-
get“ og ”at være såret“.

David havde lært denne ”lektie“. Han blev allerede som ung salvet 
som konge, men han tilranede sig ikke magten, da anledningen 
bød sig. David underordnede sig Guds plan og ventede, til hans tid 
var kommet. Det krævede mere end stærke nerver. På trods af sin 
spændte forventning stolede han på Guds forsyn. ”Han griber ind.“ 
Det er hengivenhed på trods af ubesvarede spørgsmål.

Der findes ventetid, hvor troen bliver sat på prøve og kan vise sig at 
holde – for eksempel venten på den rette partner eller det rigtige 
job. 

• Vores opmærksomhed kan ledes væk fra det, vi er optaget af,  
og hen mod Gud.

• Vi kan få et klarere billede af vores motiver og ønsker.

• Vores udholdenhed kan styrkes, når vi oplever noget, vi ikke 
forstår.

• Når vi venter, kan tilliden vokse og blive større.

• Gud kan tilføje nye dele til ”puslespillet“ og på den måde  
fuldende helhedsbilledet.

TIRSDAG 6. SEPTEMBER 2022
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1 Mos 16,1-3
4 Mos 20,8-13

Dom 14,1-3.16-17
1 Kong 18,40; 19,1

 

 

 
 

Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion

Overilet handling

Hvilke motiver havde mennesker for at handle egenrådigt?  
Hvilke konsekvenser havde det? 

Hvordan kan man undgå at handle overilet?

Bibeltekst Bevæggrunde Konsekvenser

1 Mos 16,1-3   

4 Mos 20,8-1   

Dom 14,1-3.16-17   

1 Kong 18,40; 19,1   

Bibelen beretter flere steder om mennesker, der handler overilet, 
som for eksempel Moses, der slog på klippen eller Elias, der øjen-
synligt uden guddommelig ordre lod alle Ba ál-profeterne slå ihjel. 
Somme tider havde den måde at handle på negative konsekvenser: 
Moses fik ikke lov til at gå ind i det lovede land. Elias blev truet med 
døden af dronningen. Alligevel lod Gud ikke sine tjenere i stikken i 
sådanne situationer. Moses fik lov til at se Kana án fra bjergets top. 
Gud havde omsorg for Elias og gav ham en ny opgave. 

Gud lader heller ikke os i stikken, når vi handler overilet. Han står 
os bi, selv om vi er nødt til selv at tage konsekvensen af det, vi har 
gjort.

”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind“ (Sl 37,5).

ONSDAG 7. SEPTEMBER 2022



91

EKSKURS

 

 
 

 

 

At lære udholdenhed  
– helt lavpraktisk
”Gud, lær mig tålmodighed, og det med det samme.“ Kunne det 
også somme tider være dit ønske? Hvordan kan vi blive tålmodige 
mennesker? Her er nogle konkrete forslag:

• Prøv at iagttage dig selv i en sådan situation. Hvad er det, der gør 
dig urolig? Når vi bliver utålmodige, er vi tit ikke til stede i nuet 
med vores tanker. Vi tænker på fremtiden. For eksempel på den 
bunke arbejde, der venter på os derhjemme, men manden ved 
kassen forhindrer os i at komme videre. Det skaber en frustra-
tion i os, som gør os irriteret. Utålmodighed er irritationens 
lillesøster.

• Vær til stede i nuet. Lad være med kun at beskæftige dig med de 
bekymringer og problemer, der ligger forude. Fokusér på nuet. 
Du kan for eksempel udnytte ventetiden ved kassen til at bede. 
Nyd disse ekstra øjeblikke med Gud. Vær opmærksom på din 
voksende utålmodighed, og fortæl Gud om den. Læs den over på 
ham.

• Reflektér regelmæssigt over de erfaringer, du har gjort dig. Før 
dagbog, og skriv de situationer ned, hvor du har været utålmo-
dig. Spekulér over, hvad der var årsagen til denne utålmodighed, 
og hvordan du tacklede den. Tænk over, om det lykkedes dig at 
fokusere på nuet. Hvad forhindrede dig i det? Hvad hjalp dig? 
Hvad skal der til, for at det næste gang lykkes igen, ja måske end-
da endnu bedre?

• En brugbar metode til at reflektere og fokusere på nuet er det 
såkaldte Bullet Journaling. Se dette link på dansk: alt.dk/artikler/
bullet-journal 

TORSDAG 8. SEPTEMBER 2022

https://www.alt.dk/artikler/bullet-journal
https://www.alt.dk/artikler/bullet-journal


92

  2 Tim 1,12

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Tro og tillid

Hvorfor behøver Paulus ikke at skamme sig over sine lidelser?

Jeg ved … det græske ord for ”at vide“ udtrykker både en indre over-
bevisning og en relation til et andet menneske. At tro betyder at 
have tillid til, at betro sig til nogen og at stole på vedkommende. Tro 
er langt mere end viden om Gud. 

… hvem jeg tror på. Ordret: ”har troet“ på. Det vil sige: ”Jeg ved, hvem 
jeg har sat min lid til.“ Erfaringen med Kristus i går og relationen til 
ham i dag styrker visheden om Guds trofasthed i morgen og til hver 
en tid.

Der findes tidspunkter i livet, hvor vi må vente. Somme tider oplever 
vi det som urimeligt. Men hvis vi stoler på, at Gud står over alting, 
lærer vi at være tålmodige og at kunne vente. Vi oplever fred og 
sindsro og finder løsninger, som gør os taknemmelige. Spørgsmål, 
der forbliver ubesvaret, mister deres negative kraft.

FREDAG 9. SEPTEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Tålmodighed er bitter, men den bærer søde frugter“ ( Jean-Jacques 
Rousseau). 

Kan I bekræfte dette? Hvor svært er det for jer at være tålmodige?

  Joh 2,1-5
Hvad mener Jesus, når han siger: ”Min time er endnu ikke  
kommet“? 

Hvorfor afviser han Maria og udfører derefter alligevel et under? 

Er der grund til at mene, at Gud også har en konkret plan for  
vores liv? 

Hvordan kan det blive udholdeligt at vente på ”Guds time“?

  Vælg to af følgende skriftsteder:  
1 Mos 16,1-3; 4 Mos 20,8-13; Dom 14,1-3.16-17; 1 Kong 18,40; 19,1

Hvad får mennesker til at handle overilet? 

Hvornår kræves der afventen og hvornår resolut handling? 

  Sl 37,5-7 og 2 Tim 1,12
Sammenlign disse tekster med hinanden. Hvad lægger I mærke 
til? Hvad er væsentligt? Hvad opmuntrer jer?

Hvilken rolle spiller bønnen i bestræbelserne på at opnå  
udholdenhed?

DIALOG TIL SABBATTEN 10. SEPTEMBER 2022
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UGEN 11.-17. SEPTEMBER 2022

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i  
jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør,  
bærer det mange fold“ ( Joh12,24).

Jesus døde for at give os nyt liv. Også ved at følge Jesus kommer  
livet atter og atter af det at dø.

”Fyld din jord med liv“ – er et slogan fra en tysk hjælpeorganisation, 
der uddeler små reklameposer, der indeholder morgenfruefrø, som 
venter på at komme i jorden. Når de engang er sået, spirer der af 
det døende frø gul- til orangefarvede blomster til glæde for have- 
ejeren eller til produktion af helende salver.

Det giver god mening, at en hjælpeorganisation bruger blomsterfrø 
som reklamemedie. Mennesker med behov for hjælp får kun rent 
drikkevand, adgang til uddannelse og retfærdige love, hvor andre  
er villige til at give noget af sig selv. Hvor dette sker, opstår nye livs- 
muligheder. Det er et princip i denne verden, og utallige mennesker 
lever efter det af overbevisning eller kærlighed.

Kristne lever deres liv i troen på Jesu offer. Jesus gav sig selv for at 
gøre det muligt for os at få nyt liv – også her og nu.

Søndag Jesu forbillede Fil 2,1-11
Mandag At dø for at leve Rom 6,1-4.11-13; 12,1-2
Tirsdag At høre – at adlyde – at tilhøre 1 Sam 2,11-17; 3,8-10;  
   Ef 5,8-11.17
Onsdag At give afkald på sin ret Matt 5,38-42
Torsdag At opgive fjendebilleder Matt 5,9.43-48;  
   2 Kor 6,11-13; 7,2; Rom 14,19
Fredag At søge efter hjælp hos Gud Zak 4,1-14

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge At dø som et sædekorn
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SØNDAG 11. SEPTEMBER 2022

 Fil 2,1-11

 Forståelse

 

 

 Refleksion
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Jesu forbillede

Hvilken holdning viste Jesus i liv og død? 

Hvorfor minder Paulus filipperne om dette? 

I filippermenigheden truede egoisme og splid med at forpeste deres 
liv (1,17.27; 4,2-3). Efter denne formaning til enighed følger apostlens 
begrundelse.

En ordret oversættelse af vers 5 kunne lyde sådan: ”… tænk iblandt 
jer, som også (var) i Kristus Jesus“ (Studiebibelen IV, 156). Dermed 
kan menes den holdning, som også var i Kristus Jesus (dvs. Jesus 
som forbillede). Men måske mener apostlen også, at filipperne 
burde tilegne sig den holdning, der svarer til deres væren-i-Kristus.

”I vers 6-11 citerer Paulus en urkristelig kristussalme. Den beskriver 
gudssønnens vej fra den himmelske herlighed til det menneskelige 
lavpunkt, som førte ind til dødens mest skamfulde dybde på et 
kors (v. 6-8). Og den nævner Guds svar på denne vej: Ophøjelsen til 
Herre over alle (v. 9-11). Fordi Kristus frivilligt tog skabningens be-
grænsning på sig og lydigt tålte elendighedens trældom og menne-
skets død, brød han selviskhedens, syndens og dødens magt (sml. 
Rom 5,12-19) og blev verdens Herre. Denne Herre har de kristne 
underlagt sig. Hvad Gud har gjort gennem ham, gælder for dem. 
Hans vej skal være grundlag, styrke og eksempel for deres liv (v. 5), 
så at også de kan se bort fra sig selv og være noget for andre (v. 4)“ 
(SEB 1750f.).

”Når Gud tager magten, blir sultne mætte, 
og brød og byrder retfærdig delt.
Da trøstes triste, da hviler trætte,
hvert kræftsygt samfund blir sundt og helt.
Da danser glæden fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 96, 3).
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 Rom 6, 
1-4.11-13;  

12,1-2

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 

 

At dø for at leve

Hvorfor minder Paulus de romerske kristne om deres dåb?

På hvilken måde holder de kristne ”gudstjeneste“ til daglig? 

Ved hjælp af et eksempel fra juridisk praksis tydeliggør Paulus det 
nye livsgrundlag for den kristne, hvorfra nye reelle muligheder op-
står. Ingen kan gøre krav på magt eller rettigheder over for en afdød 
person. Heller ikke synden. Den, der er blevet døbt i Jesu navn, er 
derved blevet taget ind i Jesu døds virkelighed og er død fra synden.

Fra dette nærmest juridiske aspekt ved at dø med Kristus følger det 
eksistentielle: Fordi synd og død er overvundet, har den troende 
fået mulighed for en ny adfærd, der ikke er bestemt af egoisme, uly-
dighed og oprør mod Gud. Fuldendelsen af det nye liv ligger stadig 
forude, men Jesu kraft er allerede virksom i dem, der er forbundet 
med Kristus og helt og holdent tilhører Gud.

Det gælder nu om at holde fast i denne grundlæggende ændring 
af herredømmet i det daglige, hvor den troende tager afstand fra 
synden og i alle ting stiller sig til rådighed for Gud og hans retfær-
dighed.

Ved at følge Jesus skal begge aspekter af at dø med Kristus tages al-
vorligt. Som fejlende mennesker kan vi stole på, at vores svagheder 
ikke er en hindring for os. Samtidig bliver vi bedt om at tænke over, 
hvilken handling der i det konkrete tilfælde er i overensstemmelse 
med bekendelsen til Kristus.

MANDAG 12. SEPTEMBER 2022
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1 Sam 2,11-17;  
3,8-10

Ef 5,8-11.17

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 
 Refleksion

At høre – at adlyde – at tilhøre

Hvad adskiller Samuel fra Elis sønner?

Hvilken opgave står Jesu efterfølgere igen og igen overfor?
 
Beretningen taler om den unge Samuel, der gjorde tjeneste for  
Herren, og som står i stærk kontrast til Elis sønner, der misbrugte 
deres præsteembede til egen fordel. Rigtig nok havde præsterne 
krav på en del af offerkødet, men Elis sønner udnyttede denne ret 
ved vilkårligt at gøre sig til gode med det endnu inden fedtet, der 
helt grundlæggende var forbeholdt Gud (3 Mos 7,28-34), var brændt 
på alteret.

Den bibelske historieskrivning reflekterer også over årsagerne til 
Jerusalems ødelæggelse og landflygtigheden. Helt fra begyndelsen 
bliver det klart, at grunden til dette lå i, at præsteskabet og kon-
gerne unddrog sig Guds og hans ords krav.

Paulus advarer mod følgerne af ulydighed ved at minde om, hvad 
Kristus allerede har bevirket i mennesket: ”Men nu er I lys i Herren 
…“, for derefter at henvise til konsekvensen: ”… lev som lysets børn.“ 
I vores liv betyder det at tænke over Guds forventninger og handle 
derefter. Men her slutter det ikke med De Ti Bud og beskrivelser af 
dårlige vaner og udskejelser i Paulus’ breve, for livet gemmer hele 
tiden på nye udfordringer, der kræver nye beslutninger. At handle 
efter Kristi vilje er i forhold til egoismen en lære- og dødsproces, der 
er en vedvarende proces.

”Virk i mig, du Guds Ånd, 
og led mig på din vej;
bøj du min vilje under din, 
thi det er bedst for mig.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 272, 2)

TIRSDAG 13. SEPTEMBER 2022
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Matt 5,38-42
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

At give afkald på sin ret

Hvilken frihed hører til blandt de muligheder livet i Guds rige  
giver?

Hvordan konkretiserer Jesus sin fordring?
 
Hensigten med buddet i 2 Mos 21,24 var ”at sætte grænser for 
uhæmmet hævntørst. Men for Jesus er noget andet vigtigt: I mit 
personlige forhold til andre skal jeg ikke lægge vægt på, at retfær-
digheden fra dem over for mig sker fyldest, men på, at de gennem 
mig fatter, at Gud er ved at komme. Denne ufattelig store begiven-
hed kan få os til at glemme al vores strid og gøre kærligheden mulig 
– selv til fjenden“ (SEB 1411).

Med … det, der er ondt (v. 39 2020) menes det onde, andre vil gøre 
mod mig. Et slag med håndryggen på den højre kind blev dengang 
anset som yderst vanærende. Kappen beskyttede mod nattens 
kulde. Den, der giver kjortlen, som er det, der bæres direkte på krop-
pen, og kappen – måske på grund af en udpantning i forbindelse 
med en retssag – står nærmest nøgen foran sin modstander.

Den voldelige virkelighed i dagligdagen, hvor Jesus af sine tilhørere 
forventer, at de giver afkald på deres ret, er bitter og udfordrende. 
At handle på den måde betyder at prisgive sin ære eller ejendom. 
Selvom vi ikke behøver at leve under disse vilkår, kan der fore-
komme smertelige udfordringer. Jesus ønsker at overvinde den 
dynamisk negative spiral af had og vold ved at handle på en måde, 
så den anden forhåbentlig finder ud af, at man mener det godt, og 
måske kan det være med til, at den anden bevarer sin værdighed og 
ikke taber ansigt.

”Det er ikke kun ædelmodigt af og til at give en smule afkald på sin 
ret, men undertiden også fordelagtigt“ (Cicero).

ONSDAG 14. SEPTEMBER 2022
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 Matt 5,9.43-48
2 Kor 6,11-13; 7,2

Rom 14,19

 Forståelse
 

 Anvendelse
 
 

 

 

At opgive fjendebilleder

Hvad forventer Jesus af sine tilhængere?
Hvad opfordrer Paulus de kristne i Rom og Korinth til?

I Matt 5,46 forholder Jesus sig til sin tids fjendebilleder. Han indtog 
en åben holdning netop over for toldere og hedninger. ”På hebraisk 
betyder at være fuldkommen at være og gøre noget helhjertet … Det 
handler ikke om egen fejlfrihed, men om at stille sig selv ’helt og 
holdent’ til rådighed for Gud og sin næste“ (SEB 1412) – sådan som 
også Gud er det over for verden ( Joh 3,16). Både Jesus og Paulus led 
under fjendebilleder.

Fjendebilleder sætter skel mellem nationer, befolkningsgrupper, kir-
ker og menigheder. De fører til mistænksomhed, unfair polemik og 
dårlig kommunikation. Grupperingerne tror ikke på hinandens gode 
vilje. Fjendebilleder er som en fæstning, hvor den ene trækker sig 
tilbage, og hvor stierne til den anden er afbrudt. Fjendebilleder er et 
mentalt fængsel. De, der undersøger dem til bunds og bygger broer, 
vil finde friheden.

Øksetyven (ifølge Lao-tse)
En ældre kvinde som hed Bao opdagede, at hun havde mistet sin 
økse. Hun fik mistanke til naboens søn, som hed Li. Bao iagttog Li 
meget nøje. Den måde han gik på, hans ansigtsudtryk og opførsel! 
Alt tydede på en øksetyv!

En dag Bao var ude i gården for at hente brænde, fandt hun sin 
økse. Hun havde glemt den, sidst hun huggede brænde. Nu da Bao 
havde fået øksen tilbage, betragtede hun igen naboens søn. Plud-
selig var der ikke længere noget ved den unge mands udseende og 
opførsel, der fik ham til at ligne en øksetyv.

Hele historien:  
emu.dk/grundskole/varieret-undervisning/kritisk-taenkning/
oeksetyven

TORSDAG 15. SEPTEMBER 2022

https://emu.dk/grundskole/varieret-undervisning/kritisk-taenkning/oeksetyven
https://emu.dk/grundskole/varieret-undervisning/kritisk-taenkning/oeksetyven
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 Zak 4,1-14

 Forståelse

 

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

At søge efter hjælp hos Gud

Hvilket billede så Zakarias i sit femte nattesyn?

Hvilket løfte fik statholderen Zerubbabel?

Efter at jøderne var vendt tilbage fra Babylon, lå genrejsningen af 
templet brak i nogle år på grund af eksistentielle bekymringer og 
samaritanernes modstand. Haggaj og Zakarias forkynder: Selvom 
Zerubbabel ikke kan bygge på politisk magt, så kan han dog regne 
med Åndens hjælp til at overvinde vanskelighederne. Lysestagens 
syv lamper er billede på Guds øjne, så lysestagen bliver et symbol 
på Gud selv. De to salvede (ordret ”oliesønner“) forestiller Josva og 
Zerubbabel, der fyldt af Ånden sammen vil fremme arbejdet. 

Bibelen tilskynder til at acceptere at ens egne muligheder for at 
klare livet er begrænsede og opmuntrer til at stole på Guds hjælp. 
Også dette hører i en dybere forstand til en døen fra sig selv, fordi 
vi almindeligvis stoler på vores erfaringer og evner, som er vigtige 
ressourcer! Men det betyder hjælp og aflastning at tage sig af hver-
dagens udfordringer sammen med Gud.

De, der er døde med Kristus, får del i hans nye liv. At lære at gøre 
Guds vilje er imidlertid en dødsproces, der er en vedvarende proces.

FREDAG 16. SEPTEMBER 2022



101

 

1

2

3

 

4

5

6

Spørgsmål til drøftelse

Hvilke aktuelle eksempler eller eksempler fra den nyere historie 
kan nævnes, hvor det bliver tydeligt, at der ved personlige ofre 
opstår muligheder for nyt liv for andre?
 

  Rom 6,3-4 og 11-13
I hvilken grad findes der nye muligheder for livet i at ”dø med 
Kristus“?

  Rom 12,1-2
Hvordan begrunder Paulus vigtigheden af at hengive sig til Gud?

Hvordan ser jeres daglige ”gudstjeneste“ ud i praksis?

  Ef 5,8-11 og 17
Efterfølgelse betyder at spørge efter Guds vilje. Hvordan kan vi 
umiskendeligt finde ud af, hvad Gud forventer af os? 

Hvordan håndterer vi det, at mennesker kommer frem til  
forskellige erkendelser?

  Matt 5,38-42
I hvilken grad er det at give afkald på sin ret en chance for  
sameksistens? Hvor ser I begrænsninger på dette område?

Den, der undersøger fjendebilleders baggrund og bygger broer, vil 
opnå frihed. 

Har I haft sådan en befriende oplevelse?

DIALOG TIL SABBATTEN 17. SEPTEMBER 2022
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UGEN 18.-24. SEPTEMBER 2022

”Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: ‘Eli! Eli! Lemá 
sabaktáni?’ Det betyder: ‘Min Gud, min Gud! Hvorfor har du  
forladt mig?’“ (Matt 27,46).

Det ældgamle spørgsmål, hvordan den gode Gud og den ufattelige 
ondskab i verden er forenelige med hinanden, finder sit svar i Kristi 
lidelser.

I mange århundreder undgik man i europæisk musik intervallet  
tritonus, der er en forstørret kvart eller en formindsket kvint. Når 
den stod alene, opfattede man den som så problematisk, at man 
kaldte den for ”diabolus in musica“ eller ”djævleintervallet“. Dis- 
sonansen i tritonus kræver en opløsning. Dette sker, når man tilføjer 
eller tænker en tredje grundtone ind. Således bliver tritonussen til 
en dominant-septim-akkord, der leder hen imod en harmonisk op-
løsning.

Jesu lidelse er det centrale i det glade budskab om Guds kærlighed. 
Hans død på korset er netop det afgørende skridt, der én gang for 
alle kan opløse den disharmoniske adskillelse fra Gud. Hvordan? Det 
kan vi få et indtryk af i de følgende betragtninger.

”Det ville være godt for os alle hver dag at bruge en eftertænksom 
time med tankerne på Kristi liv. Vi kunne genkalde det punkt for 
punkt og lade fantasien udmale hver eneste begivenhed, især de 
sidste tider … (Så) vil vor tillid til ham blive mere bestandig“ (Ellen 
White, Jesu liv, DB, 2013, s. 62).

Søndag En vanskelig barndom Matt 2,13-23; Joh 1,46
Mandag Stolthed og fordom Luk 4,20-30; Matt 12,22-24
Tirsdag På en knivsæg Mark 14,32-42; Luk 22,41-44
Onsdag Den korsfæstede – hvilket syn! Matt 27,45-54; 1 Kor 2,2
Torsdag ”Skulle Kristus ikke lide dette?“ Luk 24,19-27
Fredag Broen til Gud Hebr 4,15-16

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Den lidende Gud



103

SØNDAG 18. SEPTEMBER 2022

Matt 2,13-23
Joh 1,46

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 
 Refleksion

103

En hård barndom

Hvilken ramme sætter Johannes omkring Jesu traumatiske  
barndom? 

Hvilke ressourcer hjælper til at bearbejde traumer fra barn- 
dommen?

Evangelierne giver kun et beskedent indblik i Jesu barndom og ung-
dom. Han voksede op i Palæstina – med genvordigheder som for 
eksempel sin migrationsbaggrund og fordomme på grund af sin 
herkomst. Derudover oplevede han også at måtte flygte på grund 
af forfølgelse. 

Jesus var hverken den første eller den eneste, der levede i fattig-
dom, og som man tragtede efter livet i hans unge år. Men de smer-
telige erfaringer i hans tidlige barndom peger ud over det hverdags-
agtige og almene, for deri opfyldtes Skriften (v. 15.17.23). Frelsen tog 
sin begyndelse – ledsaget af engle – under vanskelige forhold. 

Forestillingen om, at Jesus, ”som havde Guds skikkelse“ (Fil 2,6), 
skulle have lettere end andre ved at klare livet her på jorden, er fejl-
agtig. Også hans liv var ”for sandt til at være godt“.

Cirka en tredjedel af alle nulevende mennesker i Tyskland har efter 
eget udsagn oplevet traumer i deres barndom. For de fleste gælder 
dette på det følelsesmæssige plan. Mørketallet formodes at være 
meget højere. Barndomstraumer kan have langvarige og dramati-
ske følger for de berørtes helbred.

Jo flere ressourcer et menneske har til rådighed, jo mere mod-
standsdygtigt er det over for dårlige oplevelser. Ressourcerne kan 
være individuelle (fx intelligens, overbevisning, personlig tro, indre 
styrke), familiære (fx storfamilie, netværk, egen kernefamilie) eller 
sociale (fx kirke, skole, institutioner).

Jesus skulle også vokse og modnes på alle områder – såvel på det 
mentale, fysiske og sociale som åndelige plan (sml. Luk 2,52).
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Luk 4,20-30
Matt 12,22-24

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 
 

 

 

Stolthed og fordom

Hvad præcist er de forskellige grupperinger forarget over? 

Hvor går grænsen for, hvad der i vores samfund kan siges og  
gøres?

Jesu lære og gerninger blev ofte misforstået af både indflydelsesrige 
personer og ”almindelige mennesker“. De nidkære, religiøse menne-
sker var ikke i første omgang irriteret over, at Jesus helbredte syge, 
eller at Gud opfyldte sine løfter gennem ham. Det ville de såmænd 
gerne have set mere af (Luk 4,23). Grunden til, at de tog afstand fra 
ham, var snarere, at han endda helbredte på sabbatten og mente, 
at Guds nåde også gjaldt ikke-jøder (v. 25-28).

Hvor man i begyndelsen undrende spurgte: ”Er det ikke Josefs søn?“ 
(Luk 4,22), og: ”Mon han er Davidssønnen?“ (Matt 12,23), påstod 
man senere, at Jesus kun kunne udføre sine undergerninger ved 
dæmonernes fyrste. Jesus blev afvist og foragtet, fordi han over-
skred religiøse grænser, som mennesker havde trukket.

Dietrich Bonhoeffer, Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr., Malala 
Yousafzai – kvinder og mænd, der gennem deres uselviske indsats 
for menneskerettigheder, frihed og fred har fået verden til at måbe. 
Alligevel oplevede de foragt og had fra flere sider. For egoisme tåler 
ikke så megen frihed.

MANDAG 19. SEPTEMBER 2022
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Mark 14,32-42
Luk 22,41-44

 Forståelse

 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion

På en knivsæg

Hvilke fristelser stod Jesus over for i Getsemane have? 

Hvilken Jesus er mest tiltrækkende – den ”stærke“ eller den 
”svage“?

Det, der med få sætninger beskrives i evangelierne, omfatter en hel 
nats begivenheder fra Jesu sidste påskemåltid sammen med sine 
disciple til forhøret foran Rådet. Jesus overvældes af frygt for timen 
(Mark 14,34). Han ryster over hele kroppen, han kan ikke holde sig 
på benene, han sveder. Jesus oplever, at kødet er skrøbeligt (v. 38). 
Og selv om han ved, at det er Guds vilje, hjælper det ham ikke. Han 
tvivler på sig selv og på, om han har mod nok til at følge Guds vilje 
med døden for øje. Tre gange kæmper han i bøn for at lægge sig ind 
under Guds vilje. 

Ske ikke min vilje, men din (Luk 22,42). Denne bøn indskrænker på  
ingen måde den frie vilje. ”Min vilje“ er ikke nødvendigvis ander-
ledes eller dårligere end Guds vilje. Denne bøn er heller ikke en 
opfordring til at fralægge sig et ansvar og overlade fremtiden til den 
”guddommelige skæbne“ – som om alt det, der sker, er Guds vilje. 

Denne bøn er bedt af en, der har Guds vilje klart for øje, men ken-
der sine grænser og er bevidst om sine svagheder. En, der frygter, at 
hans egen ønsketænkning kunne stå i vejen for Guds vilje. Den, der 
beder således, viser, at Guds vilje allerede er skrevet i hjertet, og at 
Guds vilje og ens egen dybe længsel allerede stemmer overens.

”Hvis man virkelig vil lære Jesus at kende … skal man følge ham ind i 
haven ved Oliebjerget og våge sammen med ham hele natten. Dér i 
afgørelsens time … åbenbarer han sig for sine disciple med hele sit 
væsen“ (Thomas Domanyi, Dennoch glauben 2, 122).

TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2022
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Matt 27,45-54
 1 Kor 2,2

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 

 Refleksion

Den korsfæstede – hvilket syn!

Hvilke begivenheder understreger Jesu korsfæstelses særlige  
karakter? 

På hvilken måde har Jesus ved sin død på korset opnået frigørelse 
fra synd?

Begivenhederne omkring Jesu død leverer rigeligt med materiale til 
gribende filmscener. Men korset fortæller ikke kun om fysiske smer-
ter. Det er Jesu sjælelige kvaler, der står i forgrunden. Det, han siger 
på korset, og det, der sker omkring ham, peger på hans forhold til 
Gud. Jesus, der var ét med Gud, som han kaldte ”far“, følte sig for-
ladt af Gud. Han tager syndens fulde konsekvens på sig (Es 53,4-5): 
adskillelsen fra livet, fra Gud selv.

Selv i sine dybeste fysiske og sjælelige kvaler henvender Jesus sig til 
Gud som far. Han synger en Davids salme om lidelse og sejr (Sl 22). 
Da han dør, åbnes der for adgangen til Guds trone i templet, døde 
opstår (Matt 27,51-52), og mennesker, der havde vendt sig fra Gud, 
får nyt håb om evigt liv. 

Siden syndefaldet holder tvivlen om Guds godhed, frygten for hans 
vrede og skammen over egen tilstand mennesker væk fra Gud – 
som om Gud er den onde, der kun er ude på at få hævn. Men ”det 
var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede 
dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen“ 
(2 Kor 5,19). Jesus på korset – et grimt syn, men ikke faretruende. 
Hvem skulle være bange for den Gud, der udleverer sig selv til sine 
bødler, nøgen, svag og ensom, men af lutter kærlighed?

Det var først, da han så den korsfæstede Jesus, at det gik op for offi-
ceren: ”Sandelig, han var Guds søn.“

ONSDAG 21. SEPTEMBER 2022
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Luk 24,19-27

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 
 Refleksion

 

”Skulle Kristus ikke lide dette?“

Hvilke forudsigelser om Kristi lidelser findes der i Det Gamle  
Testamente? 

Hvad er det, der gør hjerter ”så tungnemme til at tro på alt det“?

Guds første ord, efter at menneskene havde vendt sig bort fra ham, 
pegede allerede hen på en lidende frelser (1 Mos 3,15). Billedet af 
det stedfortrædende offer går som en rød tråd gennem hele Skrif-
ten (2 Mos 12,13; Es 53,1-8; Dan 9,24-26). Jesus Kristus måtte lide 
og dø (Matt 16,21; ApG 3,18; 1 Pet 3,18). Og det var ikke, fordi Judas 
forrådte ham, eller fordi jøderne anklagede ham, eller fordi Pontius 
Pilatus beordrede ham korsfæstet. Det skete, fordi Gud lige fra be-
gyndelsen af var villig til at tage hele verdens lidelse på sig og give 
sit eget liv for at frelse verden.

Når en musling angribes af en parasit eller på anden vis bliver  
skadet, så forsvarer den sig, idet den omslutter parasitten hen-
holdsvis sit sår med en kalkholdig skal. Disse ”perler“ opstår som 
følge af lidelse og smerte. Alligevel er de kostbare. Jesu lidelser 
medførte den dyrebareste frelse: ”Ham, der ikke kendte til synd, har 
han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i 
ham“ (2 Kor 5,21).

Gud ser i ethvert menneske, der er plaget af lidelse og synd, en 
kostbar perle, som han har ofret alt for (Matt 13,45-46).

TORSDAG 22. SEPTEMBER 2022
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  Hebr 4,15-16

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Broen til Gud

Hvilken misforståelse forsøger Hebræerbrevets forfatter her at 
forebygge? 

Hvorfor føles det så godt at kende nogen, der forstår én?

Hebræerbrevet siger ikke: ”Vi har en ypperstepræst, der kan have 
medfølelse.“ Den her valgte dobbelte negation forhindrer den nær-
liggende, men urigtige tanke, at Gud som Gud slet ikke skulle kunne 
lide med os. I Jesus og hans lidelse kom Gud os nær én gang for alle 
og i enhver tænkelig situation. Han forstår. Og han lider med. Alene 
det er befriende for den lidende skabning, også selv om den ende-
lige befrielse ligger forude (Rom 8,18-22; Åb 21,4).

Jesu lidelse giver al anden lidelse et nyt perspektiv. Korset er lige-
som en grundtone, der giver livets disharmoni en ny ramme og 
lover en harmonisk afslutning. Jesus Kristus er Gud med os – netop 
også i lidelsen.

FREDAG 23. SEPTEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Skan eller klik på QR-koden.  
Kig på følgende scene: Jesus sidder blandt  
forskellige superhelte. ”Lynet“ blader i en bibel.  
Alle lytter opmærksomt, mens Jesus fortæller:  
”Og sådan frelste JEG verden … “ 

Hvilke superkræfter ville du gerne være i besiddelse af? Hvorfor? 

Hvad er fælles for Jesus og superheltene? Hvad adskiller dem fra 
hinanden?

  Mark 14,32-42
Hvordan ses det i denne scene, at Jesus var hundrede procent 
menneske? Hvad tyder til gengæld på hans guddommelighed? 

Hvilke vers kan I identificere jer med? På hvilken måde?

  Matt 27,46
(A) Gud sendte Jesus. (B) Gud var i Kristus. 

På hvilken måde får de to udsagn betydning for, hvordan vi  
forstår Jesu råb på korset?

Hvornår har I følt jer forladt af Gud? Og hvordan kom I igennem 
”Guds tavshed“?

  Hebr 4,15-16
Hvorfor er den med-lidende ypperstepræst et godt budskab? 
Hvordan opmuntrer disse vers jer? 

Kan Gud også benytte vores personlige lidelse som anledning til 
at hjælpe andre? Har I eksempler på det? Hvis I ikke mener det, så 
prøv at forklare jeres synspunkt.

DIALOG TIL SABBATTEN 24. SEPTEMBER 2022
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