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”Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er“  
( Joh 1,3).

Alt blev ifølge Skriften til ved Jesus, men alligevel, også ifølge Skrif-
ten, græd Jesus ( Joh 11,35). Skaberen græd? Jesus blev til og med 
”foragtet og opgivet af mennesker“ og var ”en lidelsernes mand, 
kendt med sygdom“ (Es 53,3). Var Skaberen virkelig en lidelsernes 
mand, foragtet og opgivet af mennesker? I en situation råbte han: 
”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?“ (Matt 27,46).

Hvordan kan det være? Det skyldes, at Jesus, vores skaber, også er 
vores frelser, og som sådan var han den korsfæstede Gud. Han er 
Skaberen, som blev menneske, og som menneske levede han et liv 
i afsavn og slid og endte med at blive hængt på et romersk kors.

Vores skaber, i hvem vi lever, ånder og er (ApG 17,28), led som 
menneske på måder, som vi aldrig kan komme til. Vi kan kun er-
fare vores egen sorg, vores egen bedrøvelse. Men på korset var 
det ”vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar“ (Es 
53,4). Han tog dem alle. Dette er den mest utrolige handling i hele 
universets historie.

Med denne korsfæstede Gud som baggrund vil vi i de næste må-
neder forsøge at få en bedre forståelse af det, som er uforståeligt, 
nemlig vores egne lidelser og de lidelser, som kristne, der har givet 
deres liv til Kristus, kommer ud for. Vi hævder ikke at have alle 
svarene, måske ikke engang mange svar, men vi holder fast ved, 
at ”Gud er kærlighed“ (1 Joh 4,8), og at selv om lidelser rammer os, 
kan vi have tillid til Gud og gennem dem vokse i nåde, uanset hvor 
smertefuld processen er.

I dette kvartal skal vi studere Guds ord og se, hvordan andre men-
nesker oplevede fortvivlelse, svigt, skuffelser, tab, uretfærdighed 
og mishandling, selv om de var troende. Lyder det som noget, vi 
kan nikke genkendende til? Hvordan klarede de det? Hvad lærte 
de? Hvad kan deres eksempler lære os?
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Når vi ser på disse mennesker, deres erfaringer, deres kampe og 
deres trosprøver, som måske ligner vores, må vi altid betragte 
dem i forhold til korset. Vi må altid huske, at uanset, hvad vi bliver 
udsat for, blev Jesus Kristus, vores skaber og frelser, udsat for no-
get, der var langt værre.

Vores Gud er en lidelsernes Gud. Selv filosoffen Albert Camus, 
som slet ikke var kristen, forstod lidt af, hvad korset indebærer, og 
hvordan Gud led: ”Natten på Golgata er så vigtig i menneskenes 
historie, fordi i dens skygge opgav guddommen sine traditionelle 
privilegier og drak til sidste dråbe, fortvivlelse indbefattet, dødens 
kval“ (Albert Camus, The Rebel. New York: Vintage International, 
1991, p. 33). Eller som Ellen White udtrykte det: ”Korset er for vore 
sløvede sanser en åbenbaring af den smerte, som synden lige fra 
sin første begyndelse har bragt over Guds hjerte“ (Uddannelse, s. 
264).

Vores lektier er ikke en teodicé, et forsvar for og en retfærdiggø-
relse af Gud i forhold til det onde. I stedet er de et forsøg på at 
hjælpe os til at arbejde os igennem de uundgåelige lidelser, som 
vi alle møder i en verden, hvor synd er lige så let som at trække 
vejret. Det, vi vil forsøge at vise, er, at smerte, lidelse og tab ikke 
betyder, at Gud har forladt os. Det betyder kun, at vi selv som 
kristne her og nu har del i den faldne menneskeheds almindelige 
skæbne. Forskellen er, at vi gennem Jesus og det håb, han tilbyder, 
kan finde mening og formål i, hvad der synes meningsløst og for-
målsløst, og at vi på en eller anden måde, selv om vi ikke altid kan 
forestille os hvordan, kan stole på løftet om, at ”alt virker sammen 
til gode for dem, der elsker Gud“ (Rom 8,28), den Gud, som selv 
om han skabte alt, også led alt. Det er derfor, vi elsker ham.

Gavin Anthony, dette kvartals hovedforfatter, voksede 
op på Sri Lanka som missionærbarn. Han har arbejdet 
som pastor i England og var konferensformand på  
Island, da han skrev disse studier.

INDLEDNING
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1
”Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit 
navns skyld“ (Sl 23,3).

Sophie lænede sig op ad døren til sit værelse og gled ned på gul-
vet. Tårerne begyndte at løbe, og snart hulkede hun. ”Hvordan 
kunne han? Hvordan kunne han!“ Sophie havde netop modtaget 
nyheder, der knuste hendes hjerte. En, hun troede var hendes ven, 
og som hun respekterede og stolede på, spredte frygtelig sladder 
om hende for at ødelægge hendes ry og det arbejde, hun havde 
udført. Hun greb sin bibel fra natbordet og stirrede pludseligt på 
nogle meget kendte ord: ”Han giver mig kraft på ny, han leder mig 
ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, 
frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min 
trøst“ (Sl 23,3-4).

”Det kan ikke passe,“ fór det ud af hende. Men logikken syntes 
uundgåelig. Hyrden i salmen ledte sine får ad rette veje, men disse 
veje snoede sig tilsyneladende også gennem mørkets dal. Var det 
muligt, at selv dette smertefulde svigt fra en vens side, denne 
mørke dal, kunne bruges af Gud til at oplære hende i det, der er 
ret?

Hvornår har dit åndelige liv vokset mest – når alt gik godt, eller 
når du havde det svært?

· Sl 23
· Rom 12,18-21
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SØNDAG

Sl 23,1

 

Til eftertanke

26. JUNI 2022

EN GUIDE FOR DIN VANDRING: HYRDEN

Nogle børn blev bedt om at tegne et billede af Gud. Uden undta-
gelse tegnede de alle sammen noget, der indbefattede et hjerte. 
Da de blev spurgt om hvorfor, svarede de enstemmigt, at Gud er 
kærlighed. Så enkelt var det.

Det er let at have et positivt syn på Gud og hans hensigt, når 
alt går godt. Men når vi bliver ældre, og livet bliver vanskeligere og 
ofte mere kompliceret, ændres vores opfattelse af Gud ofte. Gud 
ændrer sig selvfølgelig ikke (Hebr 13,8; Jak 1,17), men det gør vi.

Mennesker på Det Gamle Testamentes tid levede i et samfund, 
hvor får og hyrder var almindelige. Salme 23 bruger derfor hyr-
debilledet til at beskrive Guds omsorg for os. Hyrden bruges som 
symbol for Gud både i Det Gamle og Det Nye Testamente. Det er 
et fantastisk, uforanderligt billede. Før vi ser på Salme 23, lad os 
kigge på, hvordan andre bibelske forfattere opfatter hyrdens ar-
bejde og karakter.

Hvad kan du lære om Hyrden fra hver enkelt af disse tekster?

Es 40,11

Jer 23,3-4

Ez 34,12

Joh 10,14-16

1 Pet 2,25

Læs nu salme 23. Hvad gør hyrden for at passe sine får?

Vers 2

Vers 3

Vers 4

Vers 5

Vers 6

Hvad betyder det for dig, at du ved, at der er én, som på denne 
måde har omsorg for dig? Hvordan kan du bruge dette billede til 
at opmuntre personer, hvis billede af Gud er blevet utydeligt på 
grund af deres egne vanskeligheder?
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Til eftertanke

27. JUNI 2022

STEDER PÅ REJSEN

”Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld“ (Sl 23,3).

Forestil dig de ”rette stier,“ der strækker sig ud foran dig langt hen 
i det fjerne. Du kan ikke se, hvor de ender, men du ved, at dit hjem 
ligger ved stiens afslutning, og at det er Guds hus. Når du fokuse-
rer lidt mere på det, der ligger tættere på dig, kan du da se, hvor 
stien fører hen? Du kan se nogle steder meget tydeligt, men andre 
dele af stien er helt skjult af store eller farlige forhindringer. Nogle 
gange forsvinder stien over en bakkekam. Nogle dele af stien er 
lette at følge; andre er vanskelige. Sådan var det for Israel, da de 
gik fra Egypten til Det Lovede Land, og det beskrives på samme 
måde i denne salme.

Nedskriv de steder, som fårene kommer igennem i salme 23, 
når de følger de rette stier på vej hjem til Herrens hus.

Men hvorfor kaldes disse stier ”rette stier“ eller ”retfærdigheds 
stier“? Her er fire vigtige begrundelser. For det første er det de 
rette stier, fordi de fører til det rette rejsemål – Hyrdens hjem. For 
det andet er det de rette stier, fordi de holder os i harmoni med 
den rette person – Hyrden selv. For det tredje er det de rette stier, 
fordi de oplærer os til at være de rette mennesker – som ligner 
Hyrden. For det fjerde er det de rette stier, fordi de giver os det 
rette vidnesbyrd – når vi bliver de rette mennesker, ærer vi Her-
ren. Det er de ”rette“ eller ”retfærdighedens“ stier både når van-
dringen er let, og når den er vanskelig.

Det er vigtigt at forstå, at når Gud leder os, er det ikke bare et 
spørgsmål om, at han skal aflevere en pakke på bestemmelses-
stedet. Det handler om meget mere end ledelse og beskyttelse. Vi 
ser i de mange eksempler i Bibelen, hvor Gud leder sit folk (hvad 
enten det handler om at lede Abraham gennem sine løfter eller 
Israel ved hjælp af ildsøjlen og skysøjlen), at når Gud leder, handler 
det altid om, at han oplærer sit folk i retfærdighed.

Hvor bevidst er du om, at retfærdighed er Hyrdens første prio-
ritet for dit liv? Hvordan kan prøvelser være med til at forandre 
dit liv, så du bedre kan genspejle Kristi karakter?
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Til eftertanke

28. JUNI 2022

UFORUDSET OMVEJ 1: DALEN

”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos 
mig, din stok og din stav er min trøst“ (Sl 23,4).

Det ville være rart, hvis de rette veje gik langs med kølige bækkes 
græsklædte bredder. Men det er ikke det billede, David beskriver. 
Langs disse veje finder vi også mørkets og dødskyggens dal, et sted, 
som vi ikke med iver søger hen til. På visse tidspunkter af året bliver 
wadierne og ravinerne i Israel udsat for pludselige og uventede 
oversvømmelser, som kan have alvorlige følger. Disse steder er 
typisk også meget snævre med stejle sider, der stænger lyset ude. 
Derfor er ”dødskyggen“ et udtryk for ”meget dyb skygge“ eller ”dybt 
mørke.“

Tænk over de gange du har oplevet din egen udgave af ”mørkets 
dal“. Hvordan har det været? Følte du frygt, selv om du vidste, at 
Hyrden var der? Hvilke bibeltekster gav dig størst hjælp og trøst i 
den situation og hvorfor?

Hvordan tror du fårene endte i dalen? Tror du, at fårene selv 
valgte at gå derned, eller var det hyrden, der ledte dem? Begrund 
dit svar.

Elisabeth Elliot skrev: ”Et lam, som var havnet i dødsskyggens dal, 
kunne få den opfattelse, at det var blevet ledt på afveje. Men det 
var nødvendigt for det at gå igennem dette mørke for at lære ikke at 
frygte. Hyrden var stadigvæk med til stede“ (Elisabeth Elliot, Quest 
for Love, Grand Rapids, MI: Revell Books, 1996, s. 218).

Har du nogle gange følt, at du er blevet ”ledt på afveje“ ned i  
dalen? Hvordan reagerede du over for Gud i de situationer?  
Hvorfor tror du, at Hyrden ville være villig til at risikere at blive 
misforstået ved at lade os gå ind i en mørk dal?

TIRSDAG
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 Matt 5,44
 Rom 12,18-21

 Sl 23,5

Til eftertanke

29. JUNI 2022

UFORUDSET OMVEJ 2: DET DÆKKEDE BORD

”Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit 
hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod“ (Sl 23,5).

I løbet af vores liv er det uundgåeligt, at vi støder ind i nogle fjen-
der. Hvordan behandler du dem? Har du prøvet at ligge vågen om 
natten, vendt og drejet dig og drømt om måder, du kunne hævne 
dig på dem, der forsøger at såre dig eller ødelægge dit arbejde? 
Det kan være svært for en kristen at vide, hvordan man skal be-
handle sine fjender.

Hvilke slags fjender har du haft i dit liv? Hvordan har du reageret 
over for dem, som har forsøgt at såre dig, eller dem du holder af? 
Hvor god var du til at følge Jesu ord til os eller Paulus’ råd?

I Sl 23,5 viser David os en interessant måde at behandle fjender. 
Han tilslører deres tilstedeværelse ved i stedet at se på, hvad Gud 
gør på hans vegne. Og Gud er i gang med at forberede en fest for 
ham.

Når en fremtrædende gæst i Davids kultur kom til en fest, ville 
værten salve gæstens hoved med olie, når gæsten trådte ind i 
festsalen. Olien var en blanding af olivenolie og parfume. Derefter 
blev gæsten placeret foran mad i en så stor overflod, at man ikke 
var i stand til at spise op.

Hvordan kan de tre elementer (bord, olie, bæger) minde os om, 
hvordan Gud sørger for os, også når vi befinder os nede i dalen?

Paulus minder os om, at ”for os står kampen ikke mod kød og 
blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i 
dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet“ (Ef 
6,12). Vores fjender indbefatter dem, vi ser, og dem, vi ikke ser. Og 
enten vi bryder os om det eller ej, så er vi omringet. Men når vi er 
sammen med Hyrden, kan ingen fjende, hverken synlig eller usyn-
lig, stjæle det, han har beredt for os.

Tænk over, hvordan Hyrden har behandlet dig, når du har været 
omgivet af fjender. Hvad kan du se i disse oplevelser, som kan 
gøre dig i stand til at sige tak, også i sådanne vanskeligheder?

ONSDAG
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 Sl 23,6

 

Til eftertanke

30. JUNI 2022

ET SIKKERT LØFTE FOR REJSEN

”Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i 
Herrens hus alle mine dage“ (Sl 23,6).

Når vi befinder os i dalen og er omringet af fjender, kan det af og 
til være fristende at tro, at vi er blevet ladt alene. Det føles ikke, 
som om Gud har gjort meget. Vi tænker, at hvis han havde hjulpet, 
ville vi ikke have endt i den situation til at begynde med. Men Da-
vid ser det tydeligvis ikke på den måde.

Hvilke to ting er David sikker på, til trods for sine prøvelser?  
(Se også Ef 1,4; 2 Pet 1,10; Hebr 11,13-15.)

Nogle oversættelser siger, at godhed og usvigelig kærlighed (Guds 
pagtsløfte) skal ”forfølge“ mig alle mine dage. Det er faktisk det 
samme hebraiske udsagnsord, der bruges i fx 1 Mos 14,14, Jos 
10,19 og 1 Sam 25,29, hvor tanken om forfølgelse er meget tydelig.

Hvilket billede dukker op i dit sind, hvis du forestiller dig, at  
godhed og usvigelig kærlighed ”forfølger“ dig? Hvad tror du,  
David ønskede at sige til os om Gud ved at beskrive hans om-
sorg for os på denne måde?

Uanset hvor dyb dalen er, eller hvor hårdnakkede vores fjender er, 
er der aldrig nogen tvivl om Guds godhed og usvigelige kærlighed 
og visheden om hans ledelse helt frem til vores rejses ende. Hvis 
disse tanker kunne styrke Jesus på Golgata, kan de også give os 
hjælp.

Men der er tidspunkter, hvor dem, vi holder af, har mange spørgs-
mål. Den bedste måde at takle disse bekymringer er ikke at give 
en teologisk beskrivelse af, hvad Gud kan gøre. Men som David 
viser os i Sl 23,6, er det snarere at bekræfte sandheden om Gud 
gennem at dele et personligt vidnesbyrd.

Hvilke vidnesbyrd har du fra dit eget kendskab til Gud, som 
viser, at hans godhed og troskab følger os? Hvilke beviser kan 
du tilføje fra Bibelen? Hvordan kan du dele denne erfaring og 
viden med dem, som måske stiller spørgsmålstegn ved, at Gud 
har omsorg for os? Hvordan er korset det største eksempel på 
denne ”forfølgelse“?

TORSDAG
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1. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Jesu Liv, ”Den gode hyrde“, s. 346-350.

”De, som vinder den endelige sejr, vil ofte i deres religiøse liv have 
oplevet perioder med frygtelige vanskeligheder og prøvelser; men 
de må ikke kaste deres frimodighed bort, for sådanne erfaringer 
er en del af den undervisning, de får i Kristi skole. Og den er nød-
vendig, for at alle slagger kan blive fjernet. Guds tjener må med 
sjælsstyrke og mod udholde fjendens angreb og bitre hån, og de 
må overvinde alle de vanskeligheder, som Satan bringer på deres 
vej … Men dersom I bliver ved med at se opad og ikke nedad mod 
jeres vanskeligheder, vil I ikke blive trætte på vejen; I vil snart op-
dage, at Jesus rækker sin hånd ud for at hjælpe jer, og I behøver 
da kun at give ham jeres hånd i barnlig tillid og lade ham lede 
jer. Vises der tillid, styrkes håbet … Hos Kristus vil I få hjælp til at 
danne en stærk, symmetrisk og smuk karakter. Satan kan ikke til-
intetgøre det lys, der skinner fra en sådan karakter… Gud har givet 
os sin bedste gave, sin enbårne søn, for at ophøje, forædle og gøre 
os skikkede til et hjem i hans rige, idet han ifører os sin karakters 
fuldkommenhed“ (Ellen White, Budskaber til de unge, s. 28-29).

1. I hvor stor grad har du været klar over, at de ”frygtelige  
vanskeligheder“, du har mødt i dit liv, måske har været en del 
af din ”undervisning i Kristi skole“?

2. I hvor høj grad kan vores hjælp, trøst og opmuntring til dem, 
der befinder sig nede i dalen, være en del af Hyrdens måde 
af hjælpe disse mennesker igennem deres kriser? Hvad kan 
I som en menighed gøre for bedre at blive brugt af Gud til at 
hjælpe dem, der trænger til det?

3. Lad hver enkelt i klassen fortælle om, hvordan godhed og  
troskab har ”forfulgt“ dem. Hvad kan I lære af hinandens  
erfaringer?

4. Tænk over de sidste timer af Kristi liv, hvor han var i smelte-
diglen. Ud fra hvad du kan fortælle, enten fra Bibelen eller 
Ellen White (bogen Jesu Liv er en god kilde), hvordan var Jesus 
som menneske i stand til at holde ud? Hvad kan vi lære af 
hans eksempel, som kan hjælpe os i de prøvelser, vi møder?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som 
var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I 
deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans her-
lighed åbenbares“ (1 Pet 4,12-13).

I kemilaboratorier placerer man ofte forskellige ingredienser i små 
beholdere og varmer dem op til høje temperaturer. Når beholde-
ren bliver varmere, vil indholdet enten smelte, boble, sprøjte eller 
brænde, afhængigt af, hvad det består af. Beholderen kaldes en 
smeltedigel.

En smeltedigel defineres som (1) en beholder, hvori smeltning 
af stoffer, der kræver høj temperatur, foretages, (2) en vanskelig 
prøve, (3) et sted eller en situation, hvor koncentrerede kræfter 
indvirker på hinanden for at skabe eller fremme forandringer eller 
udvikling.

Disse definitioner giver os også en god indikation af, hvad der sker 
i vores åndelige liv. I denne uge kommer vi til at fremhæve nogle 
af årsagerne til, at vi pludselig befinder os under pres og oplever 
prøvelser. Det kan ske på adskillige områder i livet, og omstændig-
hederne kan få os til at forandres, udvikles og vokse. Vores over-
vejelser vil hjælpe os til at blive opmærksom på, hvad Gud gør i 
vores liv, så vi har en ide om, hvordan vi skal reagere, når vi havner 
i smeltediglen eller udsættes for en ildprøve.

Hvad er årsagerne til de vanskeligheder, vi møder i livet?

· 1 Pet 4,12-19
· 1 Pet 5,8-11
· Rom 1,21-32
· Jer 9,7-16
· 2 Kor 12,7-10
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SØNDAG

 1 Pet 4,12

 

 1 Pet 4,12-19

Til eftertanke

3. JULI 2022

OVERRASKELSER

Overraskelser, smertefulde overraskelser, kan ske på mange for-
skellige måder. En bil, der pludselig skifter retning og kører imod 
dig. Et pludseligt brev, der fortæller dig, at du mister dit arbejde. 
En lægeundersøgelse, som giver dig uventede dårlige nyheder. 
Svigt fra en person, som du elsker, og som du troede elskede dig. 
Hvor slem smerten end er, bliver den endnu værre, når den kom-
mer som en overraskelse.

I denne uge skal vi se på nogle få specifikke smertefulde situa- 
tioner eller ildprøver, som er typiske og ikke bør overraske os. Lad 
os begynde med at gå tilbage til 1 Pet 4,12. Det græske ord for 
”at undre sig“ i vers 12 betyder at ”være fremmed overfor“. Peter 
tilskynder sine læsere til ikke at forledes til at tro, at ildprøver og 
vanskeligheder er fremmede i den kristnes erfaring. Tværtimod, de 
skal snarere opfattes som normale. De både kan og skal forventes.

Ordet, der oversættes med ”ildprøve“, er sammensat af to 
græske ord, som betyder ”at brænde“ og ”prøvelse“. Andre steder 
oversættes det med ”ildovn“. Erfaringen med at lide på grund af 
vores tro kan derfor betragtes som en renselsesproces. Det er en 
proces, som sker i smeltediglen.

Hvad er Peters budskab?

Mange af os bliver overraskede over lidelser, fordi vi ofte har en 
for simpel opfattelse af det kristne liv. Vi ved, at der er to sider: 
Gud, som er god, og Satan, som er ond. Men ofte kommer vi auto-
matisk til at lægge alt det, der føles godt, i den kasse, der tilhører 
Gud, og alt, der føles dårligt, i Satans kasse. Men så enkelt er livet 
ikke. Vi kan ikke bruge vores følelser til at afgøre, hvad der er i 
Guds kasse eller Satans kasse. Nogle gange kan vores vandring 
med Gud være udfordrende og vanskelig. Og ofte giver det tilsy-
neladende stor belønning at følge Satan. Job, som var retfærdig, 
men alligevel blev udsat for store lidelser, illustrerer dette, da han 
spurgte Gud: ”Hvorfor får ugudelige lov til at leve? Selv når de bli-
ver gamle, er de stærke og sunde“ ( Job 21,7).

Peter henviste til prøvelser, som er en følge af, at vi står på Kristi 
side. Men der er også andre årsager til, at der kommer vanske-
ligheder. Hvordan kan 1 Pet 4,12-19 hjælpe dig til på en taktfuld 
måde at forklare over for en ven, hvorfor vedkommende ikke 
bør være overrasket over de smertefulde prøvelser, han eller 
hun gennemgår?
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MANDAG

 

 

 1 Pet 5,8-11

 1 Pet 5,10

Til eftertanke

4. JULI 2022

SATANS SMELTEDIGEL

”Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går  
omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge“  
(1 Pet 5,8).

Hvilket budskab er der for os i dette vers? Spørg dig selv: ”Hvor  
alvorligt tager jeg disse ord?“ Hvad gør du i dit liv, som viser, om 
du tager dem alvorligt eller ej?

Har du nogen sinde betragtet en sulten løve? Det er fascinerende, 
for du ved, at den kan fange og spise næsten hvad som helst, den 
ønsker. Peter siger, at Satan går omkring på samme måde. Når 
vi ser omkring os, kan vi se følgerne af hans ønske om at dræbe. 
Død, lidelse, fordrejning og forkvakling af moral og værdier alle-
vegne. Vi kan ikke undgå at se, hvordan Satan arbejder.

Hvordan bør de kristne reagere på Satans angreb?

Hvad lover Gud til dem, der lider?

Peter skriver disse vers i forbindelse med, hvordan man skal re-
agere på Satans angreb på den kristne tro. Men som vi har sagt, 
arbejder Satan på mange forskellige måder. Og selv om vi skal 
være klar over fjendens virkelighed og styrke, må vi aldrig blive 
modløse. Vi må altid huske, at Jesus har besejret Satan. Han er en 
slået fjende, og så længe vi er forbundet med Jesus, så længe vi i 
tro holder fast ved ham, kan vi heller aldrig blive overvundet. På 
grund af korset er Kristi sejr vores sejr.

Tænk over, hvilke andre måder Satan kan forårsage smerte på? 
Hvordan kan det at læse 1 Pet 5,8-11 hjælpe os at klare de van-
skeligheder, vi møder som en følge af vores tro, når vi lever i en 
syndig verden, hvor Satan forvolder så meget ødelæggelse?
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 Rom 1,21-32

Til eftertanke

5. JULI 2022

SYNDENS SMELTEDIGEL

”For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og  
uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med 
uretfærdighed“ (Rom 1,18).

Alt, vi gør, har konsekvenser. Hvis du står i solen med en is, vil den 
smelte. Årsag og virkning følges altid. Og uanset hvor desperat vi 
måtte ønske, at det var anderledes, gælder det samme princip for 
synd. Der er altid konsekvenser. Det er ikke, fordi Gud i himlen ud-
tænker, hvilke forfærdelige ting han kan gøre mod folk, der synder. 
Synden i sig selv har indbyggede konsekvenser.

Problemet er, at vi mange gange tror, at vi kan snyde Gud. Det sker 
aldrig. Paulus gør det klart, at synd har konsekvenser, ikke kun for 
evigheden, men smertefulde og alvorlige konsekvenser her og nu.

Her beskriver Paulus processen med at falde i synd og følgerne 
af disse synder. Læs disse vers og sammenfat hovedsagen i det, 
Paulus siger. Læg specielt mærke til syndens forskellige stadier 
og følgerne deraf.

Nogle få vers tidligere beskriver Paulus disse følger som ”Guds 
vrede“ (Rom 1,18). Guds vrede i dette afsnit er ganske enkelt, at Gud 
tillader menneskene at høste følgerne af, hvad de sår. Selv over 
for kristne griber Gud ikke med det samme ind for at fjerne den 
smerte, som er en følge af vores syndige handlinger. Mange gange 
lader han os erfare konsekvenserne af vores handlinger, for at vi 
skal forstå, hvor alvorlig, ødelæggende og afskyelig vores synd er.

Vi har set på følgerne af at bryde Guds morallove. Men hvad med 
at bryde Guds sundhedslove? Vores krop er Guds hjem. Hvis vi 
misbruger vores krop ved ikke at spise sundt eller undlade at moti-
onere, eller hvis vi regelmæssigt arbejder for meget, er det også en 
synd imod Gud. Og det har følger, som kan føre til en ildprøve.

Hvordan har du i dit eget liv høstet følgerne af dine egne synder? 
Hvad har du lært af det? Hvilke ændringer skal du foretage for 
ikke at begå de samme synder igen?

TIRSDAG
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 Jer 9,6-15

Til eftertanke

6. JULI 2022

RENSELSENS SMELTEDIGLER

”Derfor siger Hærskarers Herre: Jeg vil prøve dem i smeltediglen; 
hvordan skulle jeg ellers behandle mit folks datter?“ ( Jer 9,6).

”Hvis Helligånden minder dig om et ord fra Gud, som sårer dig, 
kan du være overbevist om, at der er noget i dig, som han ønsker 
at såre så meget, at det dør“ (Oswald Chambers, My Utmost for His 
Highest (Uhrichsville, OH: Barbour & Company, Inc., 1963), s. 271).

Hvordan opfatter du citatet og bibelverset ovenfor? Hvad har  
du selv oplevet mht. den smerte, som renselsesprocessen med-
fører?

Gud siger, at han vil ”prøve“ Juda og Jerusalem. Hvilke to begrun-
delser giver Gud? Hvordan vil renselsen ske? 

Renselse og prøvelser fra Gud indbefattede drastiske handlinger. 
Der er måske tre årsager til, hvorfor renselse og prøvelser kan 
føles som en smeltedigel. For det første oplever vi smerte, når 
Gud tillader omstændigheder, der gør os opmærksomme på vores 
synd. Lidt tidligere i sin bog skriver Jeremias ulykkeligt: ”Bælgen 
blæser, men ud af ilden kommer kun bly; afsmeltningen er forgæ-
ves, de onde bliver ikke udskilt“ ( Jer 6,29). Nogle gange er det altså 
nødvendigt med drastiske handlinger for at fange vores opmærk-
somhed. For det andet oplever vi sjælekval, når vi bliver kede af 
den synd, vi nu ser tydeligt. For det tredje bliver vi frustreret, når 
vi forsøger at leve anderledes. Det kan være temmelig ubehageligt 
og vanskeligt at blive ved med at vælge at opgive det, der har væ-
ret en så stor del af os.

Tænk over de synder, du kæmper med. Hvordan ville Gud mon 
gøre det, hvis han skulle rense og prøve dig i dag? Hvad kan du 
gøre nu for at undgå, at Gud bliver nødt til at tage mere drasti-
ske midler i brug, ligesom han gjorde med Israel?

ONSDAG
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 2 Kor 12,7

 

 2 Kor 12,7-10

Til eftertanke

7. JULI 2022

MODENHEDENS SMELTEDIGLER

Der er stor forskel på at blive fældet og at blive beskåret. Vi fjer-
ner planter, vi ikke længere ønsker at have, men vi beskærer de 
planter, vi ønsker skal udvikle sig og bære mere frugt. Men begge 
disse processer indbefatter en skarp kniv. At beskære kræver, 
at nogle dele af planten skæres af. For en ukyndig kan det se ud, 
som om man ødelægger planten. I åndelig forstand skriver Bruce 
Wilkinson: ”Beder du om Guds rige velsignelser og trygler ham om 
at gøre dig mere lig hans søn? Hvis dit svar er ja, beder du om be-
skæringskniven“ (Bruce Wilkinson, Secrets of the Vine, Sisters, OR: 
Multhomah Publishers, Inc., 2001, s. 60).

Mange har undret sig over, hvad Paulus egentlig mente med ”en 
torn i kødet“ (2 Kor 12,7). Forslagene strækker sig fra, at Paulus 
hele tiden blev angrebet af fjender, til at han havde en talefejl. 
Det lader til, at det faktisk handlede om et problem med hans syn 
(se Ellen White kommentarer, The SDA Bible Commentary, 6. bd., s. 
1107). Det interessante er, at Paulus troede, at denne ”torn“ var 
blevet ”givet“ ham.

Hvad tror du, Paulus mente med ”blev givet mig“? Hvem gav 
ham den? Hvordan var Gud i stand til at bruge det til Paulus’ 
fordel?

Læg mærke til, at Paulus’ ”torn“ havde en bestemt hensigt: ”at jeg 
ikke skulle blive hovmodig“ (2 Kor 12,7). Det var ikke på grund af 
en bestemt synd, han havde begået, men for at forhindre ham i at 
synde i fremtiden. Paulus indså, at han af naturen havde en svag-
hed for at synde, og at denne ”torn“ kunne beskytte ham imod det.

Hvordan forholdt Paulus sig til denne ”torn“? Tror du, at Paulus’ 
svaghed gav ham andre åndelige fordele? Hvordan kan Paulus’ 
måde at reagere på hjælpe dig til at acceptere de ”torne“, som 
du måske skal bære?

Hvordan kan Guds ideer om din åndelige udvikling være ander-
ledes end dine egne? Tænk over områder af dit liv, hvor du har 
brug for at bære mere af Åndens frugt. Hvilke åndelige egenska-
ber kunne du tænke dig at bede Gud om at udvikle i dig gennem 
hans ”beskæring“?

TORSDAG
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8. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Gud kan se, hvad der bor i menneskenes hjerte. Han kender de-
res karakter bedre, end de selv gør. Han ser, at nogle mennesker 
har anlæg og evner, som kan benyttes til at fremme hans værk, 
hvis de bliver anvendt rigtigt. Gud sørger for, at disse mennesker 
kommer til at leve under forskellige forhold i livet. Det giver dem 
mulighed for at opdage de fejl ved deres karakter, som har været 
skjult for dem. De får anledning til at rette disse fejl, så de kan 
blive skikkede til at træde i hans tjeneste. Han tillader ofte, at de 
bliver prøvet i lidelsens ovn, for at de kan blive lutret“ (Ellen White, 
Vejen til et bedre liv, s. 302).

1. Det kan virkelig være svært, når vi må bære følgerne af vores 
synd. Vi spørger måske: ”Kan jeg nogensinde få det rette for-
hold til Gud igen?“ Hvilke løfter giver Gud, som kan opmuntre 
os til at holde ud i sådanne situationer og ikke give op? Se 
hvad Paulus skriver senere i Rom 5,1-11. Hvad kan du sige til 
nogen, som stiller dette spørgsmål?

2. Hvad mener Ellen White med, at ”Gud sørger for“? Hvordan 
kan vi vide, når noget sker, at det er Gud, der sørger for det? 
Har Gud ”sørget for“ noget, der har ført til prøvelser i dit liv? 
Drøft i klassen, hvad vi kan lære i sådanne situationer. Hvor-
dan kan du hjælpe andre, som undrer sig over, om hændelser 
i deres liv er noget, Gud har ”sørget for“?

3. Hvis du kender nogen, som lige nu oplever en ildprøve, bety-
der det så noget, hvad årsagen er? Hvordan bør din reaktion 
over for denne person være uanset årsagen til ildprøven?

4. En ung kristen mand i Sydamerika gennemgik en hård prøve. 
Efter at den var overstået, flyttede han til Europa og kom-
menterede over for en bekendt: ”Jeg efterlod mit liv i Syd-
amerika.“ Hvad betyder det? Hvorfor har vi alle på en måde 
brug for at efterlade vores liv et eller andet sted? Hvilken 
rolle spiller prøvelser i den proces?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 9. JULI 2022



1
”Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide 
under prøvelser af mange slags“ (1 Pet 1,6).

”Når en fugl sidder i et bur i fuldt dagslys og hører andre fugle 
synge, vil den ikke synge den sang, som dens ejer søger at lære 
den. Den lærer en tone her og en anden tone der, men den lærer 
aldrig en hel melodi. Nu dækker han buret til og anbringer det et 
sted, hvor fuglen lytter til den sang, den skal synge. I mørket for-
søger den at lære den pågældende sang, indtil den har lært den, 
og nu kan den synge den perfekt. Nu fjerner dens ejer det klæde, 
han dækkede buret med, og fuglen kan synge sangen i dagslys. 
Gud behandler sine børn på samme måde. Der er en sang, han vil 
lære os, og når vi har lært den i modgangens skole, kan vi synge 
den resten af livet“ (Ellen White, Vejen til et bedre liv, s. 303).

Læg mærke til, at det er mesteren selv, der bærer fuglen ind i  
mørket.

Det er let at forstå, at Satan forårsager smerte, men kan Gud  
spille en aktiv rolle i at lede os ind i smeltediglen, hvor vi oplever 
forvirring eller smerte?

Hvilke eksempler fra Bibelen kan du komme i tanke om, hvor 
Gud selv leder mennesker ind i erfaringer, som han ved vil ind-
befatte lidelser? Hvilke nye sange tror du, han ønskede, at de 
skulle lære at synge?

· 2 Mos 14
· 2 Mos 15,22-27
· 2 Mos 17,1-7
· Ordsp 3
· Luk 4,1-13
· 1 Pet 1,6-9
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SØNDAG

 

 2 Mos 14

 1 Mos 14,31

Til eftertanke

10. JULI 2022

TIL DET LOVEDE LAND VIA EN BLIND VEJ

”Farao kom nærmere, og da israelitterne fik øje på egypterne og 
så, at de var på vej efter dem, blev de meget bange og råbte til 
Herren“ (2 Mos 14,10).

Er du nogensinde blevet snydt, lokket i en fælde eller ført ind i en 
blindgyde? Nogle gange kan det være rart, som fx hvis du kommer 
hjem, og uden du vidste det, venter vennerne på dig, og idet du 
åbner døren, råber de i kor: ”Surprise! Tillykke!“ Andre gange kan 
det være en chokerende eller meget ubehagelig oplevelse. Det kan 
være mobning i skolen eller en arbejdskollega, som uventet forsø-
ger at få dig til at fremstå i et dårligt lys.

Fra israelitterne forlod Egypten, til de nåede Det Lovede Land, 
gik ”Herren … foran dem, om dagen i en skysøjle for at føre dem 
på vejen og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne 
gå både dag og nat“ (2 Mos 13,21). Hvert eneste skridt på deres 
rejse var anført af Gud selv. Men læg mærke til, hvor han allerførst 
ledte dem: til et sted, hvor havet var foran dem, bjerge tårnede sig 
op på begge sider, og Faraos hær kunne ses lige bag dem.

Hvorfor førte Gud israelitterne til et sted, hvor han vidste, at de 
ville være rædselsslagne?

At følge ”søjlen“ er ingen forsikring om, at vi altid vil være lykkelige. 
Det kan også være en vanskelig erfaring, for oplæring i retfærdig-
hed leder os ud i situationer, der prøver vores bedrageriske hjerte 
( Jer 17,9). Hvad viser os, om vi virkelig følger Gud, når vi møder så-
danne vanskeligheder? Ikke nødvendigvis, at vi ikke har prøvelser. 
Det afgørende er, at vi er åbne for Guds oplæring og til stadighed 
har overgivet vores sind og hjerte til hans ledelse.

Hvad lærte israelitterne af deres erfaring?

Hvorfor er det nogle gange så svært at stole på Gud, selv om vi 
måske kender til mange af hans vidunderlige løfter? Tænk over 
nogle af de vanskelige situationer, du har oplevet, som har lært 
dig at have tillid til Gud og ”frygte“ ham.
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MANDAG

 

 

 

2 Mos 15,22-27
2 Mos 17,1-7

Til eftertanke

11. JULI 2022

BITTERT VAND

”På Herrens befaling brød hele israelitternes menighed nu op fra 
Sins ørken og drog videre fra sted til sted. De slog lejr i Refidim, 
men da folket ikke kunne få vand at drikke dér, rettede de anklage 
mod Moses“ (2 Mos 17,1).

Måske får vi ikke alt det, vi ønsker os fra Gud, men kunne vi ikke 
forvente, at få alt det, vi har brug for? Ikke, hvad vi tror, vi har brug 
for, men hvad vi virkelig har brug for?

Den ene ting, israelitterne virkelig havde brug for, var vand. Lige 
efter, at Gud i skyen havde ledt dem gennem Det Røde Hav, fulgte 
de ham i tre dage gennem en varm, tør ørken. Deres desperation 
er forståelig, særlig i en ørken, hvor det er så afgørende at finde 
vand. Hvornår ville de få det vand, de så desperat trængte til?

Hvor leder Gud dem så hen? Ildsøjlen går til Mara, hvor der i det 
mindste er vand. Umiddelbart må folket have været glade. Men da 
de smagte vandet, spyttede de det med det samme ud igen, for 
det var bittert. ”Da gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte: 
‘Hvad skal vi drikke?’“ (2 Mos 15,24).

Og nogle få dage senere gør Gud det igen. Men denne gang stand-
ser ildsøjlen faktisk, hvor der slet ikke er noget vand (2 Mos 17,1).

Hvad åbenbarede Gud for israelitterne om sig selv ved Mara og 
Refidim? Hvilke lektier burde de have lært?

Hvilket spørgsmål stillede Israels børn i Refidim? 2 Mos 17,7. Har 
du nogensinde stillet det samme spørgsmål? Hvis du har, hvor-
for gjorde du det? Hvad følte du, og hvad lærte du, efter du fik 
svar på dit spørgsmål? Hvor mange gange skal vi få svar, før vi 
holder op med at stille det spørgsmål?
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 Luk 4,1-13

Til eftertanke

12. JULI 2022

DEN STORE STRID I ØRKENEN

Hvad kan du lære af denne beretning om at sejre over fristelser 
og ikke give efter for synd?

Fristelser kan væres vanskelige, fordi de appellerer til noget, vi 
virkelig ønsker, og de synes altid at dukke op i vores svageste øje-
blikke.

Lukas 4 er begyndelsen på beretningen om, hvordan Jesus bliver 
fristet af Satan. Det fokuserer på nogle vanskelige spørgsmål. Ved 
første øjekast ser det ud til, at Helligånden leder Jesus ind i fri-
stelse. Men Gud frister os aldrig ( Jak 1,13). Men som vi allerede har 
set, leder Gud os ind i smeltedigler for at prøve os. Det slående 
i Luk 4 er, at Helligånden kan lede os til perioder med prøvelser, 
som indbefatter, at vi bliver udsat for Satans stærke fristelser. I så-
danne situationer, når vi føler disse fristelser meget stærkt, kan vi 
komme til at misforstå og tro, at vi ikke har fulgt Gud på den rette 
måde. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet. 

”Når vi kommer i en vanskelig situation, tvivler vi ofte på, at det er 
Guds Ånd, som har ført os. Men det var Ånden, som førte Jesus ud 
i ørkenen for at fristes af Djævelen. Når Gud fører os ud i prøvelser, 
er det hans hensigt at udrette noget godt for os. Jesus forlod sig 
ikke på Guds løfter ved uopfordret at udsætte sig for fristelser, lige 
som han heller ikke gav op i modløshed, da fristelserne kom over 
ham. Det skal vi heller ikke“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 99).

Nogle gange, når vi befinder os i smeltediglen, bliver vi brændt i ste-
det for renset. Det er derfor en stor trøst at vide, at når vi falder un-
der fristelser, kan vi stadig fastholde håbet, fordi Jesus sejrede. De 
gode nyheder er, at fordi Jesus bærer vores synd, fordi han betalte 
straffen for vores nederlag under fristelser, uanset hvad de bestod 
af, og fordi han oplevede en smeltedigel, der var værre end nogen 
af os vil opleve, vil vi ikke blive udstødt eller opgivet af Gud. Der er 
håb, selv for ”den største“ synder (1 Tim 1,15).

Hvilke fristelser oplever du lige nu? Tilbring tid i bøn og bed Gud 
om at lære dig, hvordan du skal bruge lærdomme fra Jesu eksem-
pel i dit eget liv. Husk, at du aldrig behøver at falde for fristelser! 
Husk også, at hvis du falder, så har du en frelser.

TIRSDAG
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 1 Pet 1,6-7

 

 1 Pet 1,6-9

13. JULI 2022

EN VARIG ARV

Hvad siger Peter?

Peter skriver til mennesker, som kæmpede med vanskeligheder 
og ofte følte sig meget alene. Han skrev ”til de udvalgte, der bor 
spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, 
Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien“ (1 Pet 1,1). Det er det 
område, vi i dag kender som det nordlige og vestlige Tyrkiet. Nogle 
få vers senere siger Peter, at han ved, at de lider ”under prøvelser 
af mange slags“ (1 Pet 1,6).

Hvad mener Peter med, at de ”bor spredt“ og er ”fremmede“? 
Hvordan kan det have været en del af deres prøvelser?

At være kristen på den tid var noget nyt. Der var ikke mange tro-
ende, og mange steder var de bestemt i mindretal og blev ofte i 
bedste fald misforstået eller i værste fald forfulgt. Peter forsikrer 
dem om, at disse prøvelser ikke er tilfældige eller kaotiske (1 Pet 
1,6-7). Ægte tro er målet for dem, der lider ”under prøvelser af 
mange slags.“

Hvilken trøst og forsikring ønsker Peter at give disse mennesker, 
som står midt i prøvelser? Hvad betyder dette håb også for os?

Uanset hvilke prøvelser de møder, uanset hvad de lider, kan det 
ikke sammenlignes med den evighed, der venter dem, når Kristus 
kommer igen. Peters ord til dem er Guds ord til os, uanset hvad vi 
møder. Uanset hvor vanskelige eller smertefulde vores prøvelser 
er, må vi aldrig miste den endelige afslutning af syne: evigt liv i en 
ny himmel og en ny jord, uden smerte, lidelse eller død. Med et 
sådant løfte, som er garanteret os gennem Jesu død, er det vigtigt, 
at vi ikke taber troen. Når vi udsættes for prøvelser, skal vi i stedet 
bede Gud om at rense os fra alt, der kan stå i vejen for vores tro.

ONSDAG
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 Ordsp 3
Jer 29,13

Rom 8,28
2 Kor 12,9
 Hebr 13,5

Til eftertanke

14. JULI 2022

PRØVET I ILD

Der var en gang en ung mand. Lad os kalde ham Alex. Han havde 
haft en vanskelig ungdom – narkotika, vold, fængsel. Men gennem 
et lokalt menighedsmedlems venlighed, et medlem, som Alex 
havde bestjålet, lærte Alex om Gud og gav sit hjerte til Jesus. Selv 
om han stadig havde problemer og kampe, og selv om elementer 
fra hans fortid stadig var til stede, var han nu et nyt menneske i 
Kristus. Han elskede Gud og forsøgte at udtrykke denne kærlighed 
ved at adlyde Guds bud (1 Joh 5,1-2). På et tidspunkt følte Alex sig 
tilskyndet til at blive præst. Alt pegede i den retning. Der var ingen 
tvivl om, at han fulgte Guds kald.

Til at begynde med gik alt godt under studierne. Men så begyndte 
den ene ting efter den anden at gå galt, og hans tilværelse smuld-
rede. Han var ved at løbe tør for penge, og en nær ven vendte sig 
imod ham og kom med falske beskyldninger og ødelagde hans ry. 
Og så blev han syg, og ingen kunne finde ud af, hvad han fejlede. 
Det påvirkede hans studier så meget, at han var bange for, at 
han helt var nødt til at opgive sin uddannelse. I tillæg til alt dette 
kæmpede han med en frygtelig fristelse til at bruge narkotika. På 
et tidspunkt faldt han også for denne fristelse. Alex forstod ikke, 
hvorfor alt dette skete. Han var helt sikker på, at det var Gud, der 
havde ledt ham til at studere. Tog Alex fejl? Hvis det var tilfældet, var 
hele hans erfaring med Gud så en fejltagelse? Selv de mest elemen-
tære dele af hans tro blev udsat for tvivl.

Forestil dig, at Alex midt i denne krise kom til dig og bad om råd. 
Hvad ville du sige? Hvilke erfaringer har du selv gennemgået, 
som kunne hjælpe et menneske i denne situation? Hvilke bibel- 
tekster kunne du bruge? Kunne nogle af disse tekster være til 
nytte?

Næsten alle, som følger Gud, har oplevet kriser, hvor de er  
blevet fristet til at tvivle på Guds ledelse. Det vigtige i en sådan 
situation er at holde fast ved løfterne, huske Guds ledelse i for-
tiden og bede om tro og udholdenhed. Herren vil aldrig svigte 
os. Spørgsmålet er, hvordan vi undgår at falde for fristelsen til 
at opgive Gud.

TORSDAG
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15. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og profeter, ”Udgangen af Egypten“ og  
”Fra det Røde Hav til Sinaj“, s. 140-150.

· Jesu Liv, ”Fristelsen i Ørkenen“, s. 87-96.

”I fortiden ledte Gud sit folk til Refidim, og han vælger måske også 
at lede os dertil for at prøve vores troskab. Han leder os ikke altid 
til behagelige steder. Hvis han gjorde det, ville vi i vores selvtil-
strækkelighed glemme, at han er vores hjælper. Han længes efter 
at vise sig for os og åbenbare det rigelige forråd, der er til vores 
disposition. Han tillader prøvelser og skuffelser på vores vej, så 
vi kan indse vores hjælpeløshed og lære at bede ham om hjælp. 
Han kan få køligt vand til at strømme fra den hårde klippe. Ikke 
før vi står ansigt til ansigt med Gud, når vi skal se og blive set og 
kende, som vi er kendt (1 Kor 13,12; 1 Joh 3,2-3), vil vi vide, hvor 
mange byrder han har båret for os, og hvor mange byrder, han 
med glæde ville have båret, hvis vi i barnlig tro havde bragt dem 
til ham“ (Ellen White, ”Rephidim“, Adventist Review and Sabbath 
Herald, 7. april 1903).

1. Vi taler ofte om fristelse som noget individuelt, og det er det 
selvfølgelig også. Men findes der fælles fristelser, ting, som 
vi som kirke eller lokal menighed bør være på vagt over for? 
Hvad kunne det evt. være?

2. Bed evt. nogen, der er villig til det, om at dele deres vidnes-
byrd om de ”ubehagelige steder“, de er blevet ledt til. Hvorfor 
var de ubehagelige? Hvis de skulle genopleve disse erfaringer 
i dag, ville de da se dem anderledes?

3. Vi forstår alle princippet i, at Gud tillader, at vi bliver renset 
og forædlet gennem prøvelser. Men hvordan skal vi forstå 
meningsløse situationer – fx at nogen omkommer i en trafik-
ulykke? Drøft i klassen forskellige mulige svar.

4. Tag tid til at bede for hinanden i klassen om, at I alle må blive 
styrket til at udholde prøvelser og forblive tro.

5. Kender klassen til nogen, der har været udsat for prøvelser 
og er faret vild? Hvad kan I som klasse evt. på en praktisk 
måde gøre for at hjælpe en sådan person tilbage til Gud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 16. JULI 2022



1
”Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens  
herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til 
herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er“  
(2 Kor 3,18).

Amy Carmichael tog en gruppe børn med til en traditionel guld-
smed i Indien. Midt i en kulild lå der en buet tagsten. På tagstenen 
var der en blanding af salt, tamarindfrugt og murstensstøv. I 
denne blanding lå der guld. Idet ilden brændte blandingen, blev 
guldet renset. Guldsmeden tog guldet ud med en tang, og hvis 
det ikke var rent nok, lagde han det tilbage i ilden i en ny blanding. 
Men hver gang guldet blev lagt tilbage, blev varmen gjort mere  
intens. Gruppen spurgte: ”Hvordan ved du, om guldet er rent 
nok?“ Han svarede: ”Når jeg kan se mit ansigt i det“ (Amy Carmi-
chael, Learning of God, Fort Washington, PA: Christian Literature 
Crusade, 1989, s. 50).

Gud ønsker at rense os, at forædle os ligesom guld, at forvandle 
os efter sit billede. Det er et utroligt mål, og det er endnu mere 
utroligt, at en kristuslignende karakter kan udvikles i os, når vi går 
igennem livets smeltedigel.

Hvilken rolle spiller lidelser i renselsesprocessen? Hvordan skal 
vi forstå dem i lyset af den store strid?

· Matt 5,16
· 1 Kor 4,9
· Ef 3,10
· Job 23,1-10
· Matt 25,1-12
· Dan 12,1-10
· Ef 4,11-16

32

Ugens vers

Introduktion

 

I en nøddeskal

Ugens tekster

Se guldsmedens ansigt

TIL SABBATTEN | 23. JULI 20224
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SØNDAG

 1 Mos 1,27

 

Til eftertanke

17. JULI 2022

I HANS BILLEDE

”For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at 
formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt 
mange brødre“ (Rom 8,29).

I begyndelsen skabte Gud os i sit billede, men det billede er  
blevet ødelagt af synd. Hvordan ser vi eksempler på, at Guds  
billede i menneskene er blevet ødelagt?

Det er indlysende. Vi er alle blevet ødelagt af synd (Rom 3,10-19). 
Men Gud ønsker at genoprette os til det, vi oprindeligt skulle have 
været. Det er i denne sammenhæng, at vores vers for i dag passer 
ind. Det åbenbarer Guds plan om, at de, som overgiver deres liv til 
Helligånden, kan ”formes efter [hans] søns billede“ (Rom 8,29).

Men der er også en anden dimension. ”Guds eget billede skulle 
atter genskabes i menneskeslægten gennem fuldkommengørel-
sen af hans folks karakter“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 489).

Hvordan skal vi forstå, hvad Ellen White siger i dette citat?  
Se også Job 1; Matt 5,16; 1 Kor 4,9; Ef 3,10.

Som kristne må vi aldrig glemme, at vi befinder os midt i et kos-
misk drama. Den store strid mellem Kristus og Satan foregår over-
alt omkring os. Kampen viser sig på mange måder og på mange 
områder. Selv om meget er skjult for os, kan vi forstå, at vi som 
Kristi efterfølgere spiller en rolle i dette drama og kan bringe ære 
til Kristus gennem vores liv.

Forestil dig, at du befinder dig midt på banen i et stort stadion. 
På den ene side af lægterne sidder himmelske væsener, som er 
loyale mod Herren; på den anden side er de skabninger, som 
faldt sammen med Lucifer. Hvis de seneste 24 timer af dit liv 
blev gengivet på banen, hvilken side af tilskuerne ville give det 
største bifald? Hvad fortæller dit svar om dig?
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 Job 23,1-10

Til eftertanke

18. JULI 2022

TRO MIDT I DEN RENSENDE ILD

Én ting er at være i kamp, noget helt andet er ikke engang at kunne 
se de kræfter, der er med i kampen. På en måde er det, hvad vi 
som kristne har med at gøre. Vi ved, at magterne er der, vi kan 
føle dem i vores liv, men alligevel skal vi gå frem imod dem i tro og 
have tillid til ham, som er ”den usynlige“ (Hebr 11,27).

Hvad er essensen af Jobs kamp? Hvad er det, han ikke ser? Og 
hvad har han tillid til på trods af alle sine prøvelser?

Selv midt i sine frygtelige prøvelser havde Job tillid til Herren. På 
trods af alt var Job fast besluttet på at holde ud. Og en af de ting, 
der holdt ham gående, var guld. Ikke en guldmedalje, men han 
så ind i fremtiden og indså, at hvis han holdt fast ved Gud, ville 
det være til hans bedste. Han ville komme igennem det som guld. 
Hvor meget Job vidste, hvad der foregik bagved scenen, får vi ikke 
at vide. Men uanset, hvor meget der var skjult for ham, udholdt 
han alligevel den forædlende ild.

Er du bange for ild? Er du bekymret over den hede, som omstæn-
dighederne skaber? Måske har du det som Job, at du finder Guds 
hede uforklarlig. Måske er det vanskeligheden med at tilpasse 
sig et nyt arbejde eller et nyt hjem. Det kan være, det handler om 
at overleve dårlig behandling på arbejdspladsen eller i din egen 
familie. Det kan være sygdom eller økonomiske vanskeligheder. 
Det kan være svært at forstå, men Gud kan bruge disse prøvelser 
til at forædle dig og rense dig og frembringe sit eget billede i din 
karakter.

At blive prøvet som guld synes at være en drivkraft for Job. Det 
er noget, han kan fæste blikket på, og det hjælper ham til at ud-
holde sine vanskeligheder. Det er et mægtigt vidnesbyrd om den 
karakter, han allerede har, at han midt i al sin smerte og lidelse var 
i stand til at fornemme, at der var en renselsesproces i gang. Og 
selv om han slet ikke forstod alt, vidste han, at disse prøvelser ville 
forædle ham.

Hvordan oplever du i dit eget liv, at prøvelser renser og forædler 
dig? Kan du forædles på andre måder end gennem prøvelser?
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 Matt 25,1-12

 Matt 25,31-46

Til eftertanke

19. JULI 2022

JESU SIDSTE ORD

Jesus var i Jerusalem og skulle snart dø. Ifølge Matthæusevangeliet 
blev den sidste undervisning før påsken tilbragt med at fortælle 
disciplene lignelser, bl.a. lignelserne om de ti brudepiger og om få-
rene og bukkene. Disse lignelser handler om den måde, vi bør leve 
på, mens vi venter på Jesu genkomst. Deres relevans for os i dag, 
med de mange tegn på, at Jesus snart kommer igen, har aldrig væ-
ret mere betydningsfulde.

I lignelsen om de ti brudepiger peger mange kommentatorer på, 
at olien er et symbol på Helligånden. Ellen White er enig, men siger 
også, at olien er et symbol på karakter, og at det er noget, ingen an-
dre kan opnå for os.

Læs lignelsen om brudepigerne. Hvordan ændres lignelsens me-
ning afhængigt af, om du ser olien som et symbol på Helligånden 
eller på vores karakter? Hvilke konsekvenser har denne beret-
ning for dig, hvis olien repræsenterer Helligånden, eller hvis olien 
står for en kristuslignende karakter?

Helligånden:

Karakter:

Læs lignelsen om fårene og bukkene. Hvilke kriterier benyttes for 
at skille fårene fra bukkene?

Læg mærke til, at kongen adskiller fårene og bukkene ud fra deres 
gerninger, deres karakter. Selv om Jesus her ikke lærer frelse ved 
gerninger, kan vi se, hvor vigtig karakterens udvikling er i frelsespla-
nen, og hvordan de, som virkelig er frelst af Jesus Kristus, vil gen-
spejle den frelse i deres liv og deres karakter.

Det er blevet sagt, at ”karakteren er det, som et menneske er i 
mørket“. Hvilken slags person er du, når ingen ser dig? Hvad siger 
det om de ændringer, du har brug for at foretage i dit liv?

TIRSDAG
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 Dan 12,1-10
 

Til eftertanke

20. JULI 2022

”DE INDSIGTSFULDE“

I går så vi på karakterens betydning for dem, som venter på Jesu 
genkomst. I dag skal vi se mere specifikt på karakterens betydning 
for dem, som er i live, når Jesus kommer igen.

Hvad er konteksten for disse vers? Hvilken tidsperiode i jordens 
historie henvises der til? Og allervigtigst, hvad kan vi ud fra 
disse vers sige om Guds folks karakter i disse tider? Hvordan  
beskrives de i modsætning til de onde? Se også Åb 22,11.

Daniel får at vide, at lige inden Jesus kommer, vil der blive en 
trængselstid, som der ikke har været magen til i hele jordens histo-
rie. I Dan 12,3.10 får vi en beskrivelse af de retfærdige og de ugu-
delige i denne tidsperiode. Læg mærke til, hvordan de ugudelige 
”handler ugudeligt“ (Dan 12,10) i modsætning til de indsigtsfulde, 
som i vers 3 stråler, måske fordi de er blevet lutret, renset og prø-
vet (vers 10) i denne ”trængselstid, som der ikke har været magen 
til“ i hele jordens historie (Dan 12,1). Modsætningen mellem disse 
to grupper beskrives også med, at de ugudelige ”forstår intet“, 
mens ”de indsigtsfulde forstår.“

Forstår hvad? Matematik, fysik, bibelkritik? Ordsprogenes Bog 
siger: ”At frygte Herren er begyndelsen til kundskab“ (Ordsp 1,7). 
Måske er ”de indsigtsfulde“ i denne sammenhæng vise, fordi de 
har en forståelse af de sidste og afsluttende begivenheder og 
trængselstiden, når den indtræffer. De bliver ikke overrasket. Ud 
fra deres studium af Guds ord ved de, at det kommer. Og allervig-
tigst ved de nok til at lade denne trængselstid rense og forædle 
dem. De ugudelige derimod bliver kun endnu mere trodsige i de-
res oprør og fortsætter således i deres ondskab.

Det afgørende er, at vi her får en beskrivelse af et folk, som har 
gennemgået en forædlende og rensende proces.

Vi har set på disse vers i forbindelse med de allersidste tider. 
Men hvilke principper indeholder de, som kan hjælpe os til 
bedre at forstå, hvad hele renselses- og forædlingsprocessen 
handler om, også for os i dag?

ONSDAG
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 Ef 4,11-16

 

 Ef 4,11-16

 Ef 3,10

Til eftertanke

21. JULI 2022

KARAKTER OG FÆLLESSKAB

Der findes en sang, som siger: ”I am a rock, I am an island“ (”Jeg er 
en klippe, jeg er en ø“). Har du nogensinde følt det sådan, at du  
ønsker at stå alene? Du har måske hørt folk sige: ”Min vandring 
med Gud er et privat anliggende. Det er ikke noget, jeg ønsker at 
tale om.“

Hvad er Paulus’ pointe i disse vers? Hvilken rolle opstiller han 
for fællesskabet?

Når Paulus skriver til efeserne, beskriver han menigheden som et 
legeme. Jesus er hovedet, og hans folk udgør resten. Hvis du ser 
på Ef 4,13, vil du lægge mærke til den egentlige hensigt med at leve 
i et sådant fællesskab. Det er at opleve ”Kristi fylde“. Og dertil har 
vi bug for hinanden!

Det er muligt at være en kristen helt alene. Og ligesom for mange 
kristne ned igennem historien, som er blevet hånet eller forfulgt, 
er det ofte uundgåeligt at stå alene. Det er et mægtigt vidnesbyrd 
om Guds kraft, at mænd og kvinder ikke giver efter for det pres, 
de udsættes for. Men selv om dette er sandt, ønsker Paulus at un-
derstrege en vigtig sandhed: i sidste ende oplever og åbenbarer vi 
Kristi fylde, når vi arbejder sammen i fællesskab med hinanden.

Hvad siger Paulus, at der må ske, før Kristi fylde kan åbenbares i 
vores fællesskab?

På hvilken måde er en kirke, der åbenbarer Kristi fylde, ander-
ledes end en person, der åbenbarer Kristi fylde? Hvilke konse-
kvenser har det i forbindelse med den store strid?

Det er let at være venlig, når man er alene eller sammen med 
fremmede. Men det er langt sværere at være venlig over for 
mennesker, du enten kender rigtig godt eller ikke bryder dig om. 
Det betyder, at når vi alligevel er venlige og omsorgsfulde mod 
disse mennesker, giver vi et uimodståeligt vidnesbyrd om sand-
heden om Gud.

TORSDAG
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22. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Guds Sønner og Døtre, 3. april, ”Gud lover os et nyt 
hjerte af kød“ 

· Lys over Hverdagen, ”Gå Brudgommen i møde“, bd. 2, s. 225-240
· Mod en bedre fremtid, ”Trængselstiden“, s. 496-513.

”Lignelsen beskriver, at de tåbelige brudepiger beder om olie, men 
at de ikke får det. Dette symboliserer dem, som ikke har forberedt 
sig ved at udvikle en karakter, som kan blive stående i en krisetid. 
Det svarer til, at de skulle henvende sig til deres naboer og sige: 
Giv mig din karakter. Ellers går jeg fortabt. De, som var kloge, 
kunne ikke give af deres olie til de tåbelige brudepiger, hvis lamper 
var ved at gå ud. Karakter kan ikke overføres til andre. Den kan 
ikke købes eller sælges. Den skal tilegnes. Herren har givet ethvert 
menneske en mulighed for at skaffe sig en retfærdig karakter i 
løbet af prøvetidens timer. Men han har ikke tilvejebragt en måde, 
hvorved et menneske kan overføre denne karakter til et andet 
menneske. Den er udviklet ved at gennemgå vanskelige erfaringer, 
ved at lære lektier fra den store lærer, så man kan udvise tålmo-
dighed under prøvelser og have tro til at flytte bjerge, der umuligt 
kan flyttes“ (Ellen White, The Youth Instructor, 16. januar 1896).

1. Hvad betyder ”karakterdannelse“, og hvorfor er den vigtig, 
når vi bliver frelst ved tro på Jesus alene. Hvis hans retfærdig-
hed og hans fuldkomne karakter er det, der frelser os, hvor-
for har vi så brug for at udvikle karakteren?

2. I torsdagsafsnittet talte vi om betydningen af menigheds-
fællesskab i den kristnes liv. Hvor godt fungerer din lokale 
menighed som Kristi legeme? Hvor godt repræsenterer I Gud 
som et fællesskab? Tal sammen i klassen om, hvad I kan gøre 
for at blive bedre.

3. Helen Keller, som fra en meget tidlig alder var døv og blind, 
skrev: ”Karakteren kan ikke udvikles i bekvemmelighed og 
ro. Kun ved at erfare prøvelse og lidelse kan sjælen styrkes, 
synet blive klarere, ambitionerne inspireres og succes opnås“ 
(Leadership, 17. bd., nr. 4). Er du enig? Drøft forbindelsen  
mellem karakter, lidelser og den store strid.

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er 
bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Her-
rens vilje lykkes ved ham“ (Es 53,10).

Da den berømte forfatters C.S. Lewis’ hustru lå for døden, skrev 
Lewis: ”Jeg står ikke i stor fare (tror jeg) for at ophøre med at tro 
på Gud. Den virkelige fare er, at jeg kommer til at tro frygtelige ting 
om ham. Den konklusion, jeg frygter, er ikke: ’Så der er altså allige-
vel ikke nogen Gud,’ men ’Så, det er sådan Gud virkelig er’“ (A Grief 
Observerd, New York: Harper Collins Publishers, Inc., 1961, s. 6-7).

Når tilværelsen bliver virkelig smertefuld, vil nogle af os fuldstæn-
dig fornægte Gud. Andre, som C.S. Lewis, fristes til at ændre deres 
syn på Gud og forestille sig alle mulige onde ting om ham. Spørgs-
målet er, hvor varmt kan det blive? Hvor meget varme er Gud villig 
til at risikere at udsætte sit folk for med den hensigt at danne os 
”efter sin søns billede?“ (Rom 8,29).

Hvorfor tror du, at Gud er villig til at risikere at blive misforstået 
af dem, han ønsker skal kende ham og elske ham? Hvor meget 
tror du, Gud er villig til at blive misforstået, så han kan danne 
dig ”efter sin søns billede“?

· 1 Mos 22
· Hos 2,3-14
· Job 1,6-2,10
· 2 Kor 11,23-29
· Es 43,1-7
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Ugens vers

Introduktion

 

 I en nøddeskal

Ugens tekster

Intens varme

TIL SABBATTEN | 30. JULI 20225
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SØNDAG

 1 Mos 22

 

Til eftertanke

24. JULI 2022

ABRAHAM I SMELTEDIGLEN

Pludselig og uden forklaring kalder Gud Abraham til at ofre sit 
eget barn som et brændoffer. Kan du forestille dig, hvad Abraham 
må have følt? Det var en helt og aldeles afskyelig tanke, at en hellig 
Gud skulle forlange, at du ofrede din egen søn. Selv om Abraham 
troede, at dette var acceptabelt, hvad så med Guds løfter om en 
arving? Uden sin søn ville løftet blive tilintetgjort.

Hvorfor bad Gud Abraham om at bringe dette offer? Hvis Gud 
ved alt, hvad var så pointen?

Guds anmodning og tidspunktet for den var ikke tilfældig. Hensig-
ten var at forårsage den mest dybtgående fortvivlelse, for ”Gud 
havde gemt Abrahams sidste og mest krævende prøve, til årenes 
byrde hvilede tungt på ham, og han længtes efter hvile fra æng-
stelse og slid“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 74). Var dette 
en prøve fra en vanvittig Gud? Slet ikke, for ”den smerte, han gen-
nemgik i den frygtelige prøvelses mørke dage, blev tilladt, for at 
han af egen erfaring kunne forstå noget af storheden i det offer, 
den evige Gud bragte for menneskets forløsning“ (Patriarker og 
profeter, s. 77).

Det var kun en prøve. Det var aldrig Guds hensigt, at Abraham 
skulle dræbe sin søn, Dette understreger noget meget vigtigt med 
hensyn til, hvordan Gud nogle gange handler. Gud beder os måske 
om at gøre noget, som det aldrig er hans hensigt, at vi skal gen-
nemføre. Han beder os måske om at rejse til et sted, som det ikke 
er hans hensigt, at vi skal ankomme til. Hvad der er vigtigt for Gud, 
er ikke nødvendigvis enden, men det, vi lærer, mens vi i løbet af 
processen forandres.

Jesus har måske tænkt på Abrahams erfaring, da han sagde til 
jøderne: ”Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, 
og han fik den at se og glædede sig“ ( Joh 8,56). Abraham kunne 
være gået glip af denne indsigt ved at afvise befalingen og hævde, 
at den kom fra Satan. Nøglen til Abrahams overlevelse og indsigt i 
hele denne proces var, at han kendte Guds stemme.

Hvordan kender du Guds stemme? Hvordan ved du, at Gud taler 
til dig? Hvordan kommunikerer han sin vilje til dig?
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MANDAG

 

 

 Hos 2,3-14

Til eftertanke

25. JULI 2022

EGENSINDIGE ISRAEL

Hoseas’ situation er bemærkelsesværdig. Hans kone, Gomer, løber 
væk og får børn med en anden mand. Selv om hun er utro, beder 
Gud Hoseas om at tage sin kone tilbage og helt og fuldt vise hende 
kærlighed igen. Denne historie er en lignelse om Gud og Israel. 
Israelitterne havde forladt Gud og drev åndelig utugt med andre 
guder. Men Gud elskede dem stadig og ønskede at vise dem sin 
kærlighed. Men tænk engang over, hvilke metoder Gud brugte!

Hvilke metoder siger Gud, at han vil benytte for at drage Israel til-
bage til sig? Hvordan tror du, at folket oplevede disse erfaringer?

Hos 2,4-5
Hos 2,7-9
Hos 2,10-11
Hos 2,12

Denne beretning viser to vigtige kendsgerninger mht. den måde, 
vi oplever Gud, når han leder os til omvendelse. For det første 
står vi i fare for ikke at indse, at det er Gud, der arbejder med os. 
Da Israel gennemgik så barske og smertefulde erfaringer, kan det 
have været vanskeligt for dem at indse, at deres Gud arbejdede på 
deres frelse. Når vores sti blokeres af skarpe torne, eller vi er om-
ringet af høje mure, så vi ikke ved, hvor vi går hen (Hos 2,8), er det 
da Gud, der gør det? Når vores basale fornødenheder forsvinder, 
eller vi bliver gjort til skamme (Hos 2,11-12), kan vores himmelske 
far da være midt i det hele? Sandheden er, at uanset hvad vi føler, 
arbejder Gud på grund af sin store kærlighed altid på at føre os til 
omvendelse.

For det andet risikerer vi at misforstå Gud, når han arbejder 
med os. Måske indser vi, at Gud er i gang, men vi bryder os ikke 
om det, han gør. Når vi føler os sårede og skamfulde, er det let at 
beskylde Gud for at være ondskabsfuld, for ikke at gribe ind, for 
ikke at vise omsorg. Men Gud arbejder hele tiden på at forny os 
gennem sin kærlighedspagt.

Læs Hos 2,16-25. Hvad viser disse vers om Gud? Bed Helligånden 
om at vise dig, om du på noget område af dit liv er løbet væk fra 
ham. Hvis du er overbevist om, at du har gjort det, hvorfor så 
vente, til du havner i smeltediglen? Hvad forhindrer dig i at over-
give alt til Gud lige nu?
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 Job 1,6-2,10

 Job 1,20-21

Til eftertanke

26. JULI 2022

OVERLEVELSE GENNEM TILBEDELSE

Hvad var årsagen til Jobs lidelser?

Dette er meget overraskende. Englene kommer for at mødes med 
Gud, og Satan er iblandt dem. Gud spørger Satan, hvor han har væ-
ret, og Satan svarer, at han har ”gennemvandret jorden på kryds og 
tværs“ (Job 1,7). Og så spørger Gud: ”Lagde du mærke til min tjener 
Job?“ ( Job 1,8). Spørgsmålet er ikke i sig selv bemærkelsesværdigt. 
Men det er bemærkelsesværdigt, hvem der stiller det. Det er ikke 
Satan, der udpeger Job som en, der bør undersøges. Det gør Gud. 
Gud ved nøjagtigt, hvad der kommer til at ske, når han gør Satan 
opmærksom på Job. Nede på jorden har Job ingen anelse om, hvor 
overophedet hans smeltedigel kommer til at blive. Og selv om det 
er meget tydeligt, at det er Satan, ikke Gud, der påfører Job lidelser, 
er det også tydeligt, at det er Gud, der giver sin tydelige tilladelse til, 
at Satan må ødelægge Jobs ejendele, børn og hans fysiske sundhed. 
Hvis Gud giver tilladelse til, at Job skal lide, hvilken forskel gør det 
så, om Gud eller Satan er den, der personligt påfører lidelserne? 
Hvordan kan Gud være retfærdig og hellig, når han aktivt tillader 
Satan at påføre Job så meget smerte? Er denne situation et særligt 
tilfælde, eller er det typisk for den måde, Gud behandler os på i 
dag?

Hvordan reagerer Job på sine prøvelser?

Det er muligt at reagere på sådanne prøvelser på to måder. Vi kan 
blive bitre og vrede og vende Gud ryggen, fordi vi tror, han enten er 
ond eller ikke eksisterer. Eller vi kan klynge os endnu mere til Gud. 
Job takler sin katastrofe ved at forblive i Guds nærvær og tilbede 
ham.

I Job 1,20-21 ser vi tre sider ved tilbedelse, der kan hjælpe os, når vi 
er i nød. For det første accepterer Job sin hjælpeløshed og indser, 
at han ikke kan gøre krav på noget som helst: ”Nøgen kom jeg ud af 
moders liv, nøgen vender jeg tilbage!“ Job 1,21). For det andet erken-
der Job, at Gud stadigvæk har styr på det hele: ”Herren gav, Herren 
tog“ (Job 1,21). Og for det tredje afslutter Job ved at bekræfte sin tro 
på Guds retfærdighed: ”Herrens navn være lovet“ ( Job 1,21).

Oplever du prøvelser lige nu? Følg de tre trin, som Job benyttede. 
Hvordan kan de hjælpe dig?

TIRSDAG
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 2 Kor 11,23-29

 2 Kor 1,3-11

Til eftertanke

27. JULI 2022

OVERLEVELSE GENNEM HÅB

”Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I 
skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end 
vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi 
havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle 
stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde“ (2 Kor 1,8-9).

Som Guds udvalgte apostel havde Paulus lidt mere end de 
fleste. Men Paulus blev ikke knust. I stedet voksede hans hen-
givenhed. Læs hans liste over vanskeligheder og derefter hans 
lovprisning af Gud.

Paulus siger, at hensigten med at få Guds trøst og omsorg er, ”så 
vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv 
trøstes med af Gud.“ I hvor stor grad kan lidelse være et kald til 
tjeneste? Hvordan kan vi blive mere opmærksomme på denne 
mulighed?

Gud ønsker igennem os at arbejde for mennesker, der lider. Det 
betyder, at han måske først må tillade, at vi oplever den samme 
form for lidelse. Derefter kan vi give opmuntring, ikke ud fra teo-
retisk kendskab, men fra egen erfaring af Guds omsorg og trøst. 
Dette er et princip fra Jesu liv (se Hebr 4,15).

Paulus’ levende beskrivelse af sine vanskeligheder skal ikke få os 
til at føle medynk med ham. Han deler det med os, for at vi kan vide, 
at selv når vi havner langt nede, kan Faderen stadigvæk gribe ind 
for at bringe sin omsorg og trøst. Vi kan komme til at frygte for livet 
og endog miste det, men frygt ikke. Gud lærer os at stole på ham. Vi 
kan have tillid til ham, for vores Gud ”oprejser døde“ (2 Kor 2,9).

Mens Paulus fortsætter med at have blikket fæstet på forkyn-
delsen af evangeliet, ved han, at Gud vil redde ham også i frem-
tiden. Paulus’ evne til at stå fast støttes af tre ting, han omtaler i 
2 Kor 1,10-11. For det første Guds hidtidige indgriben: ”Ham var 
det, som friede os og vil fri os“ (2 Kor 1,10). For det andet Paulus’ 
beslutning om at koncentrere sig om Gud selv: ”Vi har det håb 
til ham, at han også i fremtiden vil fri os“ (2 Kor 1,10). Og for det 
tredje de helliges vedvarende forbøn: ”når også I hjælper til med 
forbøn for os“ (2 Kor 1,11).

Hvad kan du lære af Paulus, som kan forhindre dig i at havne i 
selvmedlidenhed midt i dine egne vanskeligheder?

ONSDAG
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 Es 43,1-7

 

 Es 43,1-7

Til eftertanke

28. JULI 2022

INTENS VARME

Vi har i dette kvartal set på mange eksempler med smeltedigler, 
som Gud bruger for at frembringe renhed og kristuslighed i vores 
liv. Men nogle mennesker vil se på disse eksempler og komme til 
den konklusion, at Gud er streng og krævende. Nogle vil sige: ”Vi 
ved, at Gud ønsker os det godt, men disse eksempler viser ikke 
meget omsorg og kærlighed. I stedet fremstår Gud mere som en 
tyran. Han har en hensigt, som påfører os mange vanskeligheder, 
og der er ikke noget, vi kan gøre ved det.“

Det er rigtigt, at vi, mens vi lever i denne syndige verden, kun 
forstår en lille smule af, hvorfor ting sker. Vi kommer til at forstå 
meget mere i himlen (1 Kor 4,5; 1 Kor 13,12), men indtil videre må 
vi leve i spændingen mellem at tro, at Gud er til stede og har om-
sorg for os, og at det ikke altid føles særlig godt. Esajas beskriver 
denne spænding meget godt.

I vers 2 siger Gud, at hans folk kommer til at gå gennem ild og 
vand. Dette er billedsprog for ekstrem fare. Måske hentyder det 
til overgangen over Det Røde Hav og Jordanfloden, som begge var 
frygtelige oplevelser, men som banede vejen for et nyt liv. Du ville 
måske forvente, at Gud forhindrede disse farer i at true hans folk, 
og at han i stedet ville lede dem ad en lettere vej. Men ligesom 
hyrden i salme 23 siger han, at når de vanskelige tider kommer, 
behøver Guds folk ikke at blive knust eller miste modet, for han er 
med dem.

Læs teksten igen. Nedskriv de forskellige måder, Gud forsikrer sit 
folk om sin omsorg i tider med ild og vand. Hvilket billede af Gud 
skaber dette i dit sind? Hvilke løfter kan du selv gøre brug af?

Vi kan opsummere, hvad vi har lært om Guds smeltedigler på tre 
måder. For det første er Guds intense varme til for at ødelægge 
synden, ikke os. For det andet er Guds intense varme ikke til for at 
gøre os elendige og modløse, men for at rense os, så vi bliver det, 
vi er skabt til at være. For det tredje er Guds omsorg for os i alle 
situationer konstant og fuld af kærlighed. Han vil aldrig forlade os, 
uanset hvad der sker med os.

Hvad fortæller følgende vers om Guds handlinger og hans  
karakter? Sl 103,13-14; Matt 28,20; 1 Kor 10,13; 1 Pet 1,7.  
Hvordan har du oplevet sandheden i disse vers i dit eget liv?

TORSDAG
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29. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og profeter, ”Trosprøven“, s. 73-77.

”Gud har altid prøvet sit folk i prøvelsens ildovn. Det er i smelteov-
nens hede, slaggerne skilles fra det sande guld i den kristnes ka-
rakter. Jesus overvåger prøven. Han ved, hvad der er nødvendigt 
for at rense det ædle metal, så det kan genspejle hans kærligheds 
glans. Det er ved hårde, krævende prøver, Gud uddanner sine 
tjenere. Han ser, at nogle har evner, som kan bruges til fremme af 
hans værk, og dem sætter han på prøve. I sit forsyn fører han dem 
ind i situationer, der sætter deres karakter på prøve … Han viser 
dem deres svagheder og lærer dem at søge hen til ham … Således 
nås hans hensigt. De bliver undervist, oplært og uddannet, beredt 
til at opfylde den store hensigt, hvormed deres evner blev givet 
dem“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 64).

”Hvis vi i Guds forsyn kaldes til at udholde prøvelser, lad os ac-
ceptere korset og drikke det bitre bæger, mens vi husker, at det er 
Faderens hånd, der holder det op til vores læber. Lad os stole på 
ham i mørket så vel som i dagslyset. Kan vi ikke tro, at han vil give 
os alt, som er til det bedste for os?... Hvordan kan vi selv i prøvel-
sens nat nægte at løfte hjerte og stemme i taknemlig pris, når vi 
husker hans kærlighed til os, som den kommer til udtryk på Golga-
tas kors?“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 316).

1. Lad nogen i klassen fortælle om en trosprøve. Hvad kan vi 
lære af vedkommendes erfaring – succes eller nederlag?

2. Tænk over de sidste 24 timer af Jesu liv før korsfæstelsen. 
Hvilke ekstremer blev han udsat for? Hvordan udholdt han 
dem? Hvilke principper kan vi finde i hans eksempel, som vi 
kan anvende på vores eget liv, når vi befinder os i en smelte-
digel?

3. Drøft den tanke, vi har berørt i denne uge, at vores egne  
lidelser kan være til hjælp for andre, som lider.

4. Ellen White skrev: ”Lad os stole på ham i mørket så vel som i 
dagslyset.“ Det er lettere sagt end gjort. Hvordan kan vi hjælpe 
hinanden til at udvikle en tro, som gør os i stand til netop det? 
Hvor vigtigt er det at stole på Gud i vanskelige tider?

Spørgsmål
til drøftelse

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

En mand og en kvinde deltog sammen under et samtaleprogram. 
Begge havde oplevet, at deres barn var blevet dræbt. Kvindens 
søn var blevet myrdet 20 år tidligere, og hendes vrede og bitter-
hed var stadigvæk lige stor. Manden var helt anderledes. Hans 
datter var blevet myrdet af terrorister nogle få år tidligere. Han 
talte om tilgivelse over for morderne og om, hvordan Gud havde 
forvandlet hans smerte. Uanset hvor frygtelig hans smerte havde 
været, var denne mand blevet et billede på, hvordan Gud kan 
bringe lægedom i de mørkeste øjeblikke i vores liv.

Hvordan kan to personer reagere så forskelligt? Hvordan sker 
den åndelig forandring i den kristnes liv, som gør vedkommende 
i stand til at modnes gennem livets smeltedigler frem for at blive 
fuldstændigt overvældet af dem?

Hvilken rolle spiller vores vilje og viljestyrke i kampen mod sel-
viskhed og synd? Hvordan kan vi undgå den fejl at lade vores fø-
lelser styre de valg, vi foretager? Hvorfor må vi holde ud og ikke 
give op, når vi befinder os i smeltediglen?

· Joh 16,5-15
· Kol 1,28-29
· 1 Pet 1,13
· Matt 5,29
· 1 Mos 32
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Ugens vers

Introduktion

 

 I en nøddeskal

Ugens tekster

”Strid med Guds kraft“
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SØNDAG

 

 Joh 16,5-15

Til eftertanke

31. JULI 2022

SANDHEDENS ÅND

Har du nogensinde bedt: ”Kære Gud, vil du ikke nok gøre mig 
god?“ uden at der tilsyneladende sker noget? Hvordan er det mu-
ligt, at vi beder om Guds store forvandlende kraft til at arbejde 
med os, men vores liv forbliver tilsyneladende uforandret? Vi ved, 
at Gud har ubegrænsede overnaturlige resurser, som han gerne 
og gratis tilbyder os. Vi ønsker virkelig at gøre brug af dem, men al-
ligevel virker det ikke, som om vores liv forandres på en måde, der 
svarer til det, Gud tilbyder.

Hvorfor? Et svar er skræmmende enkelt: Selv om Ånden har 
ubegrænset kraft til at forvandle os, er det muligt, at vi ved vores 
egne valg begrænser, hvad Gud kan gøre.

I denne tekst kalder Jesus Helligånden for Sandhedens Ånd. 
Hvad antyder dette, at Helligånden gør for os?

Helligånden kan vise os, at vi er syndere, men han tvinger os ikke 
til at angre. Han kan også lære os de største sandheder om Gud, 
men han kan ikke tvinge os til at tro eller adlyde. Hvis Gud tvang 
os, selv om det kun var en lille bitte smule, ville vi miste vores 
frie vilje til at vælge, og Satan ville anklage Gud for at manipulere 
vores sind og hjerter og kunne dermed anklage Gud for at snyde 
i den store strid. Da den store strid brød ud i himlen, tvang vores 
himmelske far ikke Satan eller nogen af englene til at tro, at han 
var god og retfærdig, og han tvang heller ikke englene til at angre 
og omvende sig. I Edens have, hvor så meget igen stod på spil, 
forklarede Gud meget tydeligt sandheden om træet midt i haven, 
men han forhindrede ikke Eva og Adam i at bruge deres frihed til 
at være ulydige. Gud vil ikke behandle os anderledes i dag. Hellig-
ånden præsenterer sandheden om Gud og synd og siger: ”I lyset 
af, hvad jeg har vist dig, hvad vil du nu gøre?“

Det samme gælder, når vi befinder os i smeltediglen. Nogle 
gange findes smeltediglen, netop fordi vi ikke har været lydige el-
ler har angret vores synd. For at vores himmelske far kan arbejde 
med os i de situationer, må vi bevidst vælge at åbne døren til an-
ger og lydighed, for at Guds kraft kan komme ind og forvandle os.

Hvilke overbevisninger har ”Sandhedens Ånd“ givet dig for  
nylig? Hvor god er du til at lytte til hans stemme? Hvad vælger 
du, når du bruger din frie vilje?
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MANDAG

 

 

 Kol 1,28-29

Til eftertanke

1. AUGUST 2022

GUDDOMMELIG-MENNESKELIG KOMBINATION

Hvad er det største, du nogensinde har udrettet? Uanset hvad du 
har opnået, er det usandsynligt, at det bare skete ved, at du en 
morgen stod ud af sengen. Hvis vi ønsker at opnå noget i livet, der 
er umagen værd, kræver det tid og indsats. Det samme er tilfæl-
det, når det handler om at være en Jesu discipel.

Paulus taler om, at Gud arbejder i ham. Men hvordan viser  
han også, at der er en menneskelig indsats involveret? Se også  
5 Mos 4,4; Luk 13,24; 1 Kor 9,25; Hebr 12,4.

I Kol 1,29 får vi en meget interessant indsigt i, hvordan Paulus be-
tragter sit forhold til Gud i denne gerning. Han siger, at han strider, 
men med Guds kraft.

Ordet ”slider“ betyder at ”blive træt“, at ”arbejde, til man bliver 
udmattet“. Dette ord blev i særlig grad brugt om atleter, når de 
trænede. Det næste ord, Paulus bruger er ”strider“. På nogle sprog 
kan det betyde ”pines“ eller ”plages“. Vi har altså et ordbillede af 
en atlet, som kæmper med alt, han har, for at vinde. Men så giver 
Paulus tanken en uventet drejning, for Paulus slider og strider ikke 
med alt, hvad han har, men med alt det, Gud har givet ham. Vi har 
dermed en enkel konklusion, når det gælder Paulus’ tjeneste: den 
var udført med stor personlig indsats og disciplin, men med Guds 
kraft. Dette forhold mellem vores indsats og Guds kraft fungerer 
på nøjagtig samme måde i udviklingen af Kristi karakter i os.

Dette er vigtigt at huske, for vi lever i en verden, hvor vi ønsker 
mere og mere med mindre og mindre indsats. Den tanke har også 
sneget sig ind i kristendommen. Nogle kristne evangelister lover, 
at hvis du bare tror, vil Helligånden falde over dig med fantastisk 
overnaturlig kraft og udrette store mirakler. Men dette kan være 
en farlig halv sandhed, for det kan få folk til at drage den slutning, 
at vi kun behøver at vente på, at Guds kraft skal komme til os, 
mens vi i ro og mag sidder på vores stol.

Hvordan har du selv erfaret den form for slid og strid, som Pau-
lus taler om? Hvad har Gud vist dig, som du kæmper med? Hvor-
dan kan du lære at underlægge dig Guds vilje?
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 1 Mos 3,6
2 Sam 11,2-4

Gal 2,11-12

 1 Pet 1,13

Til eftertanke

2. AUGUST 2022

EN DISCIPLINERET VILJE

En af vores viljes største fjender er vores følelser. Vi lever i en kultur, 
som mere og mere bombarderer os med billeder og musik, som 
appellerer direkte til vores sanser og påvirker vores følelser – vrede, 
frygt, begær – uden at vi lægger mærke til det. Hvor ofte tænker vi 
ikke, fx: ”Hvad har jeg lyst til at spise i aften?“ eller ”Hvad har jeg lyst 
til at gøre i dag?“ eller ”Har jeg lyst til at købe dette?“ Følelser er ble-
vet tæt knyttet til vores valg. Følelser er ikke nødvendigvis dårlige, 
men hvad vi føler kan have meget lidt sammenhæng med, hvad der 
er rigtigt eller bedst. Vores følelser kan også lyve for os: ”Hjertet er 
det mest bedrageriske af alt“ ( Jer 17,9). De kan altså skabe et forkert 
billede af virkeligheden, få os til at træffe forkerte valg og kaste os 
ud i en smeltedigel, vi selv har skabt.

Hvilke eksempler kan du finde i Bibelen, hvor mennesker traf 
valg, som var baseret på deres følelser i stedet for på Guds ord? 
Hvilke konsekvenser havde det? 

Hvad er Peter bekymret over, og hvad ønsker han, at hans læsere 
skal gøre?

Peter forstod, at sindet kontrollerer kroppen som et ror. Hvis vi fjer-
ner sindets kontrol, vil vi styres af tilfældige følelser, som blæser på 
vores vej.

Forestil dig, at du går langs en smal sti hen mod hyrdens hjem. 
Langs vejen er der mange stier i forskellige retninger. Nogle af dem 
fører os hen, hvor vi ikke vil ønske at være. Mange ser fristende ud, 
de appellerer til vores følelser, vores lyst, vores begær. Men hvis vi 
vælger at gå på en af dem, fjerner vi os fra den rette sti og slår ind 
på en vej, som det kan blive meget vanskeligt at forlade.

Hvilke vigtige valg står du overfor? Giv et ærligt og oprigtigt svar 
på følgende spørgsmål: Hvordan kan jeg vide, om jeg baserer 
mine valg på følelser, ønsker eller begær i modsætning til på 
Guds ord?

TIRSDAG
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Matt 5,29-30

3. AUGUST 2022

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERGIVELSE

”Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra 
dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end 
med, at hele dit legeme kastes i Helvede“ (Matt 5,29).

Tænk over Jesu ord i dette vers. Synes du, at hans ord er for 
grænseoverskridende? I så fald, hvorfor?

Vidtgående handlig er nødvendig, ikke fordi Gud har gjort kristen-
livet vanskeligt, men fordi vi og vores kultur har bevæget sig meget 
langt væk fra Guds planer for os. Ofte vågner mennesker og tæn-
ker: ”Hvordan har jeg kunnet komme så langt væk fra Gud?“ Svaret 
er altid det samme: kun et skridt ad gangen.

I Matt 5,29-30 taler Jesus om seksuel synd. Men det underliggende 
princip gælder også for andre former for synd. Principperne kan 
anvendes på vores generelle vækst i Kristus. 

Hvilken vigtig pointe fremhæver Jesus med sine ord? Kaldes vi 
virkelig til bogstaveligt at lemlæste os selv?

Jesus beder os ikke om at skade vores legemer fysisk. Slet ikke! 
I stedet opfordrer han os til at kontrollere vores sind og dermed 
vores legemer, uanset hvad det måtte koste. Læg mærke til, at 
versene ikke siger, at vi skal bede, og at Gud med det samme vil 
fjerne de syndige tendenser fra vores liv. Nogle gange er det må-
ske lige netop, hvad Gud i sin nåde gør. Men ofte kalder han os til 
at foretage et grænseoverskridende valg ved at opgive noget eller 
begynde at gøre noget, som vi måske slet ikke har lyst til at gøre. 
Hvilken smeltedigel det kan være! Jo oftere vi træffer de rette valg, 
des stærkere bliver vi, og des svagere bliver fristelsernes magt 
over vores liv.

Gud benytter af og til smeltedigler for at få vores opmærksomhed, 
når vi er omgivet af mange distraherende forstyrrelser. Det er i 
smeltediglen, vi indser, hvor langt vi har fjernet os fra Gud. Smel-
tediglen kan være Guds kald til os om at foretage en grænseover-
skridende beslutning om at vende tilbage til Faderens plan for os.

ONSDAG
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1 Mos 32,23-33

 

Til eftertanke

4. AUGUST 2022

BEHOVET FOR UDHOLDENHED

Læs beretningen om Jakobs kamp med Gud. Hvad siger denne 
beretning os om udholdenhed, også midt i store skuffelser? 
Husk hele sammenhængen i Jakobs situation, før du svarer.

Vi kan godt vide, hvad der er rigtigt og bruge vores vilje til at gøre 
det rigtige, men når vi kommer i en presset situation, kan det være 
vanskeligt at holde fast ved Gud og hans løfter. Det skyldes, at vi 
er svage og bange. En af de vigtige kristne egenskaber er derfor 
udholdenhed, evnen til at blive ved på trods af ønsket om at give 
op.

Et af de største eksempler i Bibelen på udholdenhed er Jakob. 
Mange år tidligere havde han snydt sin bror Esau og sin far til at 
give ham førstefødselsretten (1 Mos 27). Lige siden havde han 
været på flugt i frygt for, at Esau ønskede at slå ham ihjel. Selv om 
han havde fået fantastiske løfter om Guds ledelse og velsignelser 
i drømmen om stigen, der nåede til himlen (1 Mos 28), var han 
stadigvæk bange. Jakob ønskede desperat Guds forsikring om, at 
han var accepteret, og at de løfter, han mange år tidligere havde 
fået, stadig stod ved magt. Mens han kæmpede med en person, 
som faktisk var Jesus, blev Jakobs hofte slået ud af led. Fra det 
øjeblik ville det ikke have været muligt for ham at blive ved med at 
kæmpe, for smerten var meget intens. Der må have været et næ-
sten umærkeligt skift fra at kæmpe til at holde fast. Jakob holder 
fast i Jesus med næsten ubærlig smerte, indtil han får en forsikring 
om sin velsignelse. Jesus siger til ham: ”Slip mig! det er ved at blive 
lyst“ (1 Mos 32,27).

Jakob fik sin velsignelse, fordi han blev ved med at holde fast på 
trods af smerten. Sådan er det også for os. Gud kommer måske til 
at slå vores ”hofteskål“ af led og derefter kalde os til at holde fast 
ved ham gennem smerten. Gud tillod faktisk, at de smertefulde 
ar blev hos Jakob, for Jakob haltede stadigvæk, da han mødte sin 
bror. I det ydre lignede det en svaghed, men for Jakob var det et 
tegn på hans styrke.

Hvilke praktiske valg kan du træffe, når det gælder fx omgangs-
kreds, livsstil, læsestof, sundhedsvaner og åndeligt liv, som vil 
gøre det lettere for dig at holde ud med Gud, når du bliver mis-
modig og fristet?

TORSDAG
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5. AUGUST 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og profeter, ”Jakobskampen“, s. 99-102; 
· Vejen til Kristus, ”Overgivelse“, s. 47-53.

”Viljen, der udgør en så vigtig faktor i menneskets karakter, kom 
ved syndefaldet under Satans kontrol, og lige siden har han arbej-
det på at få menneskene til at ville og gøre det, de selv har lyst til, 
men som kun fører til total ødelæggelse og ulykke“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 5. bd., s. 515).

”For at kunne modtage Guds hjælp må mennesket indse sin egen 
svaghed og mangelfuldhed. Det må koncentrere sine tanker om 
den store forandring, der må foregå med det, og tilskyndes til al-
vorlig og udholdende bøn og arbejde. Forkerte vaner og skikke må 
fjernes, og sejren kan kun vindes ved, at der gøres målbevidste an-
strengelser for at rette disse fejl, og ved at følge de rette princip-
per. Mange får aldrig den stilling, de kunne opnå, fordi de venter, 
at Gud skal gøre det for dem, som han har givet dem evner til at 
gøre selv. Alle, der egner sig til tjeneste, må gennemgå den stren-
geste åndelige og moralske skoling, og Gud vil hjælpe dem ved at 
forene sin guddommelige kraft med vores menneskelige indsats“ 
(Ellen White, Patriarker og profeter, s. 126).

1. I hvor høj grad er vi bevidste om, at vores vilje ”ved synde- 
faldet kom under Satans kontrol“? Hvordan kan vi ved at  
fokusere på Jesu karakter bedre forstå, hvor syndige vi er,  
og hvor stor Guds nåde imod os er?

2. Læs beretningen om Jesus i Getsemane (Matt 26,36-42). 
Hvordan var Jesu egne følelser og ønsker i modsætning til 
Guds vilje? Hvad kan vi lære af dette eksempel?

3. Hvilke specifikke ting er der i vores kultur, som kan være med 
til at nedbryde vores forsvar og gøre os mere sårbare mod Sa-
tans angreb? Hvad kan vi gøre for selv at stå imod og hjælpe 
dem, der føler behov for hjælp?

4. Kender du nogen, som måske er parat til at opgive troen, eller 
som allerede har gjort det? Hvad kan I som en gruppe gøre 
for at opmuntre vedkommende og hjælpe ham eller hende til 
ikke at vende sig bort fra Jesus? 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 6. AUGUST 2022



1
”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i 
vore hjerter ved Helligånden, som er givet os“ (Rom 5,5).

Hvor er det let at tale og synge om håb, når vi er omgivet af smi-
lende mennesker i kirken. Men når vi befinder os i smeltediglen, er 
det ikke altid lige let at have håb. Når omstændighederne lægger 
pres på os, begynder vi at sætte spørgsmålstegn ved alt og især 
ved Guds visdom.

I en af sine bøger skriver C.S. Lewis om en fantasi-løve. En af per-
sonerne i bogen ønsker at møde denne løve og spørger, om løven 
er ufarlig. Personen får at vide, at løven ikke er ufarlig, men at 
”den er god“.

Selv om vi ikke altid forstår Gud, og det ser ud, som om han gør 
uforudsigelige ting, er det ikke det samme, som at Gud er imod os. 
Det betyder bare, at vi ikke endnu ser hele billedet. Men vi kæm-
per med tanken om, at for at vi skal kunne have fred, tillid og håb, 
må Gud være forståelig og forudsigelig. I vores opfattelse må han 
være ”ufarlig“. Men med den forventning vil vi blive skuffet.

Hvordan er vores forståelse af Guds karakter med til at give os 
håb i smeltediglen?

· Hab 1,1-4
· Job 38-41
· Es 41,8-14
· Jer 29,1-10
· Hebr 12,1-13
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SØNDAG

 Hab 1,1-4

 

 Hab 2,2-3

Til eftertanke

7. AUGUST 2022

DEN STORE SAMMENHÆNG

Når det gør ondt, er det meget let at tro, at det, der sker med os, 
er det eneste, der betyder noget. Men der er en lidt større sam-
menhæng end bare ”mig“ (se Åb 12,7; Rom 8,22).

Hvad oplevede Habakkuk?

Man kunne måske forvente, at Gud sagde noget i retning af: ”Det 
er virkelig frygteligt, Habakkuk; lad mig med det samme komme 
og hjælpe dig.“ Men Guds svar er faktisk det modsatte. Han fortæl-
ler Habakkuk, at det kommer til at blive værre. Læs om det i Hab 
1,5-11.

Israel var blevet ført i landflygtighed af assyrerne, men Gud lover, 
at det bliver endnu værre. Babylonierne kommer nu til at føre 
Judas indbyggere i landflygtighed. Habakkuk råber igen til Gud i 
versene 12-17, og så venter han for at se, hvad Gud vil sige.

Hvordan kan den måde, Gud omtaler den lovede ødelæggelse  
af Babylon på, bringe håb?

Hab 2 er Guds løfte om babyloniernes ødelæggelse. Hebr 10,37 
citerer Hab 2,3 og antyder en fremtidig messiansk anvendelse af 
dette løfte. Babylons ødelæggelse ville komme, og vi har en sikker-
hed for, at ”det store Babylon“ (Åb 18,2) også vil blive ødelagt.

Habakkuk var fanget mellem den store ondskab, der omgav ham, 
og Guds løfte om, at der skulle komme noget værre. Og vi befin-
der os i netop samme punkt i frelseshistorien. Vi er omgivet af 
stor ondskab, men Bibelen forudsiger, det vil blive meget værre. 
Nøglen til Habakkuks overlevelse var, at han fik lov til at se den 
større sammenhæng. Derfor er han i kapitel 3 i stand til at bede 
en fantastisk bøn, hvor han lovpriser Gud for, hvad han vil gøre i 
fremtiden.

Læs Hab 3,16-19. Hvad givet Habakkuk som begrundelse for sit 
håb? Hvilket håb har Guds folk, mens vi venter på, at de sidste 
scener i profetierne skal gå i opfyldelse? Hvordan kan vi gøre 
dette håb til vores eget?
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 Job 42,1-6

Til eftertanke

8. AUGUST 2022

HVEM VORES FAR ER

Oswald Chambers skriver: ”Har du spurgt Gud om, hvad han har 
tænkt sig at gøre? Det vil han aldrig fortælle dig. Gud fortæller 
ikke, hvad han har tænkt sig at gøre. Han åbenbarer for dig, hvem 
han er“ (My Utmost for His Highest, Uhrichsville, OH: Barbour & 
Company, Inc., 1963, 2. januar).

Hvad tror du, Oswald Chambers mener med denne udtalelse?

Jobs Bog begynder med store personlige tragedier for Job. Han 
mister alt, undtagen sit liv og sin kone, og hun foreslår: ”Forband 
Gud, og dø!“ ( Job 2,9). Det, der følger, er en diskussion, hvor hans 
venner forsøger at finde ud af, hvorfor alt dette er sket. Under 
disse diskussioner forbliver Gud tavs. Men i kapitel 38 viser Gud 
sig pludseligt og taler: ”Hvem er det, der med uforstandige ord 
formørker det, jeg har bestemt?“ ( Job 38,2). Uden pause stiller 
Gud Job over 60 spørgsmål, som får ham til at tabe både næse og 
mund. Slå op i din bibel og læs dem igennem i Job 38 og 39.

Efter det sidste spørgsmål svarer Job: ”Jeg er for ringe, hvad 
skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. Én gang har 
jeg talt, jeg tager ikke til orde igen, to gange, jeg fortsætter ikke“ 
( Job 40,4-5). Men Gud er ikke færdig. Han begynder igen og stiller 
endnu en række ”store“ spørgsmål efter hinanden.

Læs Jobs sidste svar. Hvad forsøgte Gud at sige til Job, og hvilken 
virkning havde det på ham?

Gud besvarede aldrig nogen af de ”hvorfor“-spørgsmål, som Jobs 
venner stillede. Men Gud maler et billede af sin enestående stor-
hed, som den viser sig på forbløffende måde i skaberværket. Efter 
det har Job slet ikke brug for svar. Behovet for forklaringer er ble-
vet overskygget af et overvældende billede af Guds storhed.

Denne beretning åbenbarer et fascinerende paradoks. Håb 
og opmuntring kan udspringe af erkendelsen af, at vi ved meget 
lidt. Instinktivt forsøger vi at finde håb ved at vide alt, og vi bliver 
modløse, når vi ikke gør det. Men af og til understreger Gud vores 
uvidenhed, så vi kan indse, at mennesket kun kan finde håb i en 
person, der er meget større end os selv.

Hvis der sker ting i dit liv, som du slet ikke forstår, så prøv at fo-
kusere på Guds karakter. Hvordan kan det give dig et håb, som 
du kan holde fast ved gennem det, der synes uforståeligt?
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 Es 41,8-14

Til eftertanke

9. AUGUST 2022

VOR FADERS NÆRVÆR

”For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til 
dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig“ (Es 41,13).

En person har engang sagt: ”Når Gud synes at være langt borte, 
hvem er det da, der har fjernet sig?“ Når problemer rammer, tager 
vi for givet, at Gud har forladt os. Men sandheden er, at han ikke 
er gået nogen steder.

Guds nærvær syntes meget langt borte for jøderne i landflyg-
tighed. Men gennem Esajas forsikrede Gud dem om en fremtidig 
befrielse. Og selv om den bogstavelige tilbagevenden til Jerusalem 
lå mange år ind i fremtiden, ønskede Gud, at hans folk skulle vide, 
at han ikke havde fjernet sig fra dem, og at de havde al grund til at 
håbe.

Hvilke begrundelser for håb finder du for mennesker, som med 
længsel venter på fremtidig befrielse?

Hvordan hjælper dette løfte os, mens vi venter på, at vores land-
flygtighed her på jorden skal ende?

Et af de stærkeste billeder i disse vers finder vi Es 41,13. Universets 
hersker og Gud siger, at hans folk ikke behøver at frygte, for han 
er den, der ”griber din højre hånd“. En ting er at forestille sig, at 
Gud styrer begivenheder på jorden fra sin mægtige trone, lysår fra 
vores jord. Men det er et helt andet billede at opdage, at han er så 
tæt på os, at han kan holde sit elskede folk i hånden.

Når vi har travlt, kan det være vanskeligt at huske, at Gud er så 
nær os. Men når vi husker, at han er Immanuel, ”Gud med os,“ gør 
det en stor forskel. Når Guds nærvær er med os, er hans hensigt, 
løfter og forvandlende kraft det også.

Prøv følgende eksperiment de næste par dage. Så ofte som du 
kan, skal du forsøge at minde dig selv on, at universets Gud er 
så tæt på dig, at han kan holde dig i hånden og personligt har 
lovet dig sin hjælp. Læg mærke til, hvordan det forandrer den 
måde, du lever på. Vær evt. parat til at drøfte din erfaring i  
klassen på sabbatten.

TIRSDAG
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 Jer 29,1-10

Til eftertanke

10. AUGUST 2022

VOR FADERS PLANER FOR OS

Alle ønsker at have håb. Men hvor kan vi finde det? Nogle menne-
sker finder håb i en vens smil. Andre finder håb i økonomisk sik-
kerhed eller et stabilt ægteskab. Hvor leder du normalt efter håb 
og mod?

Salmisten udtrykker de landflygtiges følelser: ”Ved Babylons flo-
der sad vi og græd, når vi tænkte på Zion“ (Sl 137,1).

I Jeremias’ Bog skriver profeten til folk, som havde mistet alt 
håb i deres landflygtighed. Men selv om de var sønderknuste,  
giver han dem begrundelser for ikke at opgive håbet.

Hvilke begrundelser for håb finder vi i disse vers?

For det første siger Gud til sit folk, at de ikke må opgive håbet, for  
deres situation er ikke et resultat af tilfældigheder. Gud var klar 
over, at det ville ske. Han siger selv: ”Jeg har ført [ Juda] bort fra  
Jerusalem til Babylon“ (Jer 29,4). Selv om de føler sig omringet af 
ondskab, har Gud aldrig sluppet Juda ud af sine hænder.

For det andet siger Gud til sit folk, at de ikke må opgive håbet, for 
han kan være med dem også i deres nuværende vanskeligheder. 
”Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til,  
og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt“  
( Jer 29,7).

For det tredje siger Gud til sit folk, at de ikke må opgive håbet, for 
han skal gøre ende på deres landflygtighed på et bestemt tids-
punkt: ”Dette siger Herren: Først når der er gået halvfjerds år i Ba-
bylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, 
jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted“ ( Jer 29,10).

Efter at Gud har forklaret, hvordan han havde kontrol både med de-
res fortid og deres nuværende situation, og at han vil have kontrol 
med deres fremtid, udtrykker han smukt sin kærlige omsorg for sit 
folk (se Jer 29,11-14).

Læs Jer 29,11-14 og indsæt dit eget navn hver gang der står ”jer/I“ 
i teksten, som om Gud giver disse løfter til dig personligt. Gør 
brug af disse løfter i dit eget liv, uanset hvad dine vanskeligheder 
måtte være.

ONSDAG
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 Hebr 12,5-13

 

 Hebr 12,1-13

Til eftertanke

11. AUGUST 2022

”HERREN TUGTER DEN, HAN ELSKER“

Hvilket budskab er der til os i disse vers, og hvordan hænger det 
sammen med det, vi har studeret i dette kvartal?

I Hebr 12,5-13 beskriver Paulus prøvelser i forbindelse med opdra-
gelse. Forskellige former for ordet disciplin forekommer ti gange 
i dette afsnit. I den græske verden var dette ord det mest grund-
læggende ord for ”uddannelse“. At forså ”tugt“ eller ”opdragelse“ 
er altså at forstå, hvordan Gud underviser os i troens skole, som 
Paulus netop har beskrevet i Hebr 11.

I Hebr 11 har Paulus malet billeder af troens mænd og kvinder. Det 
var deres tro, der holdt dem gående, når de mødte alle former for 
prøvelser. Når vi går ind i kapitel 12, henvender Paulus sig til os, 
læserne, og siger, at siden så mange før os på trods af alt har holdt 
ud, kan vi også gøre det og afslutte troens løb. Hemmeligheden er 
at se ”hen til Jesus“ (Hebr 12,2), så han kan være vores eksempel i 
vanskelige situationer (Hebr 12,3). At læse Hebr 12 er som at blive 
givet et par læsebriller. Uden disse briller vil vores syn på eller 
opfattelse af vanskeligheder altid være uklart. Men disse briller 
vil korrigere de uklare forklaringer på lidelser, som vores kultur 
pådutter os. Vi vil blive i stand til at forstå tydeligt og til at reagere 
intelligent på prøvelser.

Læs teksten igen og koncentrer dig om vers 5-13.

Hvad er kilden til opdragelsen?

Hvordan er vores reaktion på opdragelsen?

Hvad er opdragelsens mål?

Læs Hebr 12,1-13 endnu engang. Lav en liste over alle de begrun-
delser, du kan finde, som er grundlag for håb. Hvordan har du 
selv erfaret dette håb i dine egne oplevelser af åndelig ”uddan-
nelse“?

TORSDAG
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12. AUGUST 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Uddannelse, ”Skolen i det hinsidige liv“, s. 301-309;
· Vejen til et bedre liv, ”Hjælp i hverdagen“, s. 301-302.

”Alle mennesker vil i perioder komme ud for bitter skuffelse og 
knugende modløshed. Der vil komme 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 bekymringer, 
at de foretrækker døden. Det er i sådanne perioder, at mange mi-
ster deres tag i Gud og bliver ofre for tvivlens slaveri og vantroens 
trældom. Hvis vi i sådanne øjeblikke var i besiddelse af åndeligt 
klarsyn og kunne se hensigten med Guds forsyns styrelse, ville vi 
se engle arbejde på at redde os fra os selv. Vi ville se dem søge at 
anbringe vore fødder på en grundvold, som er mere sikker end de 
evige bjerge, og dette ville give os ny tro og nyt liv“ (Ellen White, 
Profeter og konger, s. 83).

1. Ellen White siger, at vi ”alle“ kommer ud for perioder med 
”bitter skuffelse og knugende modløshed“. Hvordan kan vi 
blive bedre til at give håb til hinanden, når vi oplever bitter 
skuffelse?

2. Se på svarene fra tirsdagsafsnittets spørgsmål. Hvilken for-
skel gjorde det, når du havde opmærksomheden rettet mod 
Guds nærvær i dit liv?

3. Find nogle afsnit fra Job 38-41 og læs dem højt. Hvilket billede 
af Gud gives i disse kapitler? Hvad kan du lære, som giver dig 
håb og opmuntring? 

4. Forvandlende håb kommer fra himlen. Det betyder, at vi kan 
bede om, at vi alle sammen får håb i vores tilværelse. Tilbring 
tid i bøn for dem, hvis håb er blevet svækket på det seneste, 
og bed om, at deres håb må blive fornyet. Hvad kan I gøre for 
andre, som er ved at tabe kampen om at finde håb?

5. Hvis nogen er villig til det, så bed vedkommende om at for-
tælle om en tid, hvor fortvivlelse og prøvelser førte til, at 
vedkommende mistede troen og håbet. Hvad fik situationen 
til at vende? Hvad kan vi dele med hinanden, som kan være til 
hjælp, når vi oplever perioder med tvivl og fortvivlelse?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 13. AUGUST 2022



1
”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).

Definitionen på tro i Hebræerbrevet er altid udfordrende. ”Tro 
er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke 
ses“ (Hebr 11,1). Hvordan kan vi være overbevist om noget, vi ikke 
kan se? Alligevel er det nøjagtigt, hvad der siges om Moses i vores 
bibeltekst for i dag: ”han holdt ud, for det var, som om han så den 
usynlige“ (Hebr 11,27).

Det er en endnu større udfordring at indse, at vi er kaldet til at se 
”den usynlige“ ikke kun, når alt går godt, men især når alt går galt. 
For at være i stand til det har vi brug for tro, der afspejler Kristus 
og er formet af sandheden om Gud og hans rige. Sandheden om 
Faderens godhed, kraften i Jesu navn, opstandelsens kraft og 
Guds barmhjertighed er grundlæggende sandheder, som vil gøre 
os i stand til at stå fast, når vi er i smeltediglen og måske fristes til 
at tvivle på alt.

Hvilke sandheder om Gud kan holde os oppe selv i de sværeste 
situationer?

· Rom 8,28-39
· Joh 14,1-14
· Ef 1,18-23
· Es 40,27-31

64

Ugens vers

Introduktion

 

I en nøddeskal

Ugens tekster

Se den usynlige

TIL SABBATTEN | 20. AUGUST 20228
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SØNDAG

 

 Rom 8,28-39

Til eftertanke

14. AUGUST 2022

VOR FADERS OVERVÆLDENDE GAVMILDHED

”Hvis Gud virkelig elskede mig, ville han i hvert fald gøre  
for mig!“ Gad vide, hvor mange gange en sådan tanke er faret igen-
nem vores sind. Vi betragter vores situation og begynder at speku-
lere på, om Gud virkelig elsker os, for hvis han virkelig gjorde det, 
ville alt være anderledes.

Der gives ofte to begrundelser for at tvivle på Guds godhed. 1) Når 
vi har et brændende ønske i vores hjerte og sind om noget, som vi 
tror er godt, kan tanken om, at Gud måske ønsker noget andet for 
os, synes latterlig. 2) Vi tvivler måske på Guds godhed, fordi vores 
erfaring står i modsætning til det, vi tror. Hvis noget ser godt ud el-
ler føles godt eller lyder godt eller smager godt, må det være godt. 
Og så bliver vi vrede på Gud, når vi ikke kan få det.
Det er her troen spiller ind. Tro bliver til handlig lige netop i de si-
tuationer, hvor vi fristes til at tvivle på Gud og hans godhed.

Dette er et stærkt afsnit, som beskriver Guds godhed imod os. 
Hvad kan du finde i disse vers, som kan hjælpe dig til ikke at 
tvivle på Guds godhed?

Den klare logik i Rom 8,32 kan forhindre os i at blive overvældet af 
vores omstændigheder. ”Gud lod Kristus dø for vores skyld. Han 
skånede ikke engang sin egen søn. Tror I så ikke, at han også vil 
give os alt muligt andet?“ (Rom 8,32 fra Den Nye Aftale). Hvordan 
kan vi i det hele taget tro, at Gud var villig til at sende Jesus til at dø 
for os, men derefter er ond og smålig?

En følge af ideen i Romerbrevet er, at sandheden om Guds gav-
mildhed imod os i lyset af Jesu død skal have større indvirkning på 
vores tanker end al den tvivl, som smeltediglen kan frembringe i 
os.

Hvordan kan det lade sig gøre, at en sandhed som dette, at Gud 
er god, kan få større indflydelse på dig end dine tvivl? Tilbring 
tid i meditation over den sandhed, at Gud i Jesus døde i dit sted, 
og at denne ufattelige gavmildhed fortsætter på tusind forskel-
lige måder for dig i dag. 
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 Joh 14,1-14

Til eftertanke

15. AUGUST 2022

I JESU NAVN

”Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det“ ( Joh 14,14).

Jesus ville ikke være sammen med disciplene meget længere. Han, 
som havde været deres støtte og opmuntring, skulle fare til him-
len, og disciplene begyndte at føle sig forvirrede og magtesløse. 
Men selv om disciplene ikke længere ville være i stand til at se ham 
fysisk, gav han dem et usædvanligt løfte.

Ifølge vers 13 og 14 lover Jesus, at ”hvad [vi] end beder om“ i 
hans navn, vil han gøre for os. På grund af dette afslutter vi  
næsten altid vores bønner med ”i Jesu navn, amen!“

Hvad tror vi egentlig, at det betyder, når vi siger dette? Hvad 
mener Jesus, når han opfordrer os til at bede på denne måde? 
Hvilke fingerpeg er der i versene, som kan hjælpe os til bedre  
at forstå hans pointe?

Når vi beder ”i Jesu navn“, kan vi være sikre på, at hele himlens 
maskineri vil arbejde for os. Måske ser vi ikke, hvordan englene ar-
bejder omkring os. Men det gør de. De er sendt fra himlens trone i 
Jesu navn for at opfylde vores bøn.

Nogle gange, når vi beder i Jesu navn, åbner vi øjnene og forven-
ter, at alt omkring os er forandret. Det er det ikke. Men selv om 
Guds kraft kan komme med dramatiske følger, som fx da Jesus 
stillede stormen, kan den også komme i ubemærket stilhed, som 
da Guds kraft styrkede Jesus i Getsemane. Det er ikke sikkert, at 
der sker noget dramatisk, men det betyder ikke, at Gud ikke gør 
noget for os.

Læs Joh 14,1-14 igen. Forestil dig, mens du læser, at Jesus taler 
direkte til dig, ansigt til ansigt. Hvilket håb og hvilken opmun-
tring kan disse løfter give dig? Spørg samtidigt dig selv: Er der 
ting i mit liv, som kan stå i vejen for, at disse løfter kan blive op-
fyldt for mig? Hvilke forandringer har jeg brug for at foretage?
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 Ef 1,18-23

Til eftertanke

16. AUGUST 2022

OPSTANDELSENS MAGT

Opstandelsen fortæller os noget om vores menneskelige afmagt. 
Når vi tænker på Jesu liv, død og opstandelse, tænker vi ofte på, 
hvordan Jesu død var den begivenhed, der i juridisk forstand gjorde 
os retfærdige over for Gud. Og det er selvfølgelig rigtigt.

Men opstandelsen tilføjer en helt specifik dimension til frelsen. Jesu 
opstandelse har betydning, ikke kun fordi den viser os, at vi også en 
dag vil blive oprejst fra de døde. Opstandelsen satte Jesus ved Fa-
derens højre hånd i en magt- og autoritetsstilling. Denne opstandel-
seskraft er den samme magt, som Gud gør tilgængelig for os i dag.

I disse vers taler Paulus om Guds magt. Hvad lærer disse vers  
om opstandelsens kraft? Hvilket håb og hvilke løfter finder du 
personligt i disse vers?

Paulus beder om, at efeserne skal forstå noget, som man kun kan 
lære med guddommelig hjælp: (1) håbet om forvandling og en evig 
fremtid, som Jesus har kaldet os til; (2) Guds overvældende magt, 
som han i Kristus udøvede for vores skyld.

Dernæst forsøger Paulus at beskrive, hvor fantastisk denne magt 
er. Den kraft, som er tilgængelig for os i dag, er den samme, som 
ikke alene opvakte Jesus fra graven tilbage til livet, men også til en 
magtposition ved Faderens højre hånd.

Men Paulus standser ikke der. Opstandelsen gav ikke Jesus en hvil-
ken som helst magt, men magt til at herske og sørge for hvad som 
helst, hans folk måtte have behov for i al evighed.

Lav en liste over de områder af dit liv, hvor du har brug for Jesu 
opstandelses kraft. Bed dernæst om, at denne magt vil blive 
givet til dig på alle disse områder. Tænk samtidigt over, hvad du 
selv kan forbedre, og hvilke valg du kan foretage, som giver Guds 
magt bedre mulighed for at arbejde i dit liv.

TIRSDAG
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 1 Pet 5,7

Til eftertanke

17. AUGUST 2022

KAST AL JERES BEKYMRING PÅ HAM

Der findes et citat, som nogle mennesker har indrammet på deres 
væg, hvor der står: ”Hvorfor bede, når du kan være bekymret?“ 
Det får mig til at le, fordi vi ved, hvor ofte vi bekymrer os frem for 
at komme til Gud og lægge al vores ængstelse frem for ham.

Nogen har engang sagt, at når livet bliver alt for indviklet, skal 
vi overgive det til Gud, så han kan løse alle knuderne for os. Gud 
længes efter at gøre det for os. Men det forbløffende er, at vi har 
en tendens til at holde fast ved vores problemer, indtil vi er ved at 
bryde sammen. Hvorfor venter vi så længe, inden vi går til Gud?

Peter citerer fra Sl 55,23. Hvad er det grundlæggende budskab 
til os? Se også Matt 6,25-33.

1 Pet 5,7 er et meget enkelt vers. Det betyder lige netop, hvad det 
siger. At kaste betyder lige netop at kaste, at smide væk, at give 
op, så det, der forårsager smerte og bekymring, ikke længere har 
nogen forbindelse med dig. Men selvfølgelig skal vores byrder ikke 
kastes hvor som helst. Vores bekymringer forsvinder ikke ind i et 
tomrum. De overgives til vores far i himlen, som lover at tage sig af 
dem. Det er, hvad Jesus siger til os i Matt 6,25-33. Problemet med 
at gøre det er ikke, at det er vanskeligt. Det er, at det synes alt for 
let. Det virker for godt til at være sandt.

Bekymring skyldes mange forskellige ting. Det kan være pres 
på arbejdspladsen. Uventet kritik. Følelsen af at være uønsket eller 
ikke elsket. Problemer mht. sundhed eller økonomi. Følelsen af, at 
vi ikke er gode nok for Gud. At tro, at vi ikke er tilgivet.

Uanset hvad vores bekymringer er, er en af årsagerne til, at 
vi hænger fast ved dem, at vi tror, vi kan takle dem bedre, end 
nogen andre kan. Men Peter råder os til at genoverveje den op-
fattelse. Grunden til, at vi ikke behøver at bekymre os, er, at Gud 
har omsorg for os. Men har Gud så stor omsorg for os, at han vil 
gribe ind, når en skilsmisse truer, eller når vi føler os fuldstændigt 
ubrugelige? Bibelen siger, at han har så stor omsorg, at han kan 
forvandle enhver situation.

Hvad er du bekymret over lige nu? Måske er vores største pro-
blem, at selv om vi tror, at Gud kender alt og kan hjælpe os, tror 
vi ikke, at han vil løse vores problem på den måde, vi gerne vil 
have det løst på. Tænk over denne tanke og spørg dig selv, hvor 
sandt det er i dit liv.

ONSDAG
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 Es 40,27-31

 

Til eftertanke

18. AUGUST 2022

GUD ER TROFAST, OGSÅ NÅR HAN IKKE SES

At tro, at ingen bryder sig om, hvad der sker med os, er meget 
ubehageligt. Men at tro, at Gud ikke ved eller bryder sig om os, 
kan være meget bekymrende.

For jøderne i landflygtighed i Babylon så det ikke ud til, at Gud 
var særligt interesseret i deres situation. De var stadigvæk i land-
flygtighed og følte sig forladt af Gud på grund af deres synd. Men 
Esajas opmuntrer dem. Esajas 40 er et smukt kapitel, hvor pro-
feten taler ømt til folket om deres Gud: ”Som hyrden vogter han 
sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i 
sin favn, han leder moderfårene“ (Es 40,11). Men efter så lang tid, 
tænkte de landflygtige: ”Hvor er du, Herre? Vi ser ingen tegn på, at du 
stadigvæk er der og bekymrer dig om os.“

Hvordan beskriver Esajas Gud? Denne beskrivelse er profetens 
svar på deres klage: ”min vej er skjult for Herren, Gud ænser 
ikke min ret.“

En anden gruppe mennesker, som kunne have troet, at deres vej 
var skjult for Herren, finder vi i Esters Bog. I den bog nævnes Gud 
ikke en eneste gang. Men hele beretningen er et drama om Guds 
indgriben for at frelse sit folk fra en uigenkaldelig lov om at øde-
lægge dem. Denne beretning beskriver ikke alene begivenheder i 
fortiden, den symboliserer en periode i fremtiden, hvor Guds folk 
igen vil blive forfulgt, og en lov om deres udryddelse igen bliver 
vedtaget (Åb 13,15). Kan du forestille dig, hvor let det ville være 
under så forfærdelige forhold at drage den slutning, at Gud havde 
forladt sit folk. Men vi skal ikke være bange. Den samme Gud, som 
frelste sine udvalgte i beretningen om Ester, vil frelse sine ud-
valgte under den sidste krise.

Vi har læst, hvordan Esajas beskrev Gud for de landflygtige. 
Hvordan vil du beskrive Gud for mennesker, som føler, at Gud er 
forsvundet og har overladt dem til sig selv? Hvordan vil du lære 
dem at se med troens øjne og ikke være afhængig af det, de 
med deres menneskelige øjne ser sig omgivet af?

TORSDAG
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19. AUGUST 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Profeter og konger, ”I dronning Esters dage“, s. 292-295.

”Har Gud ikke lovet, at han vil give Helligånden til dem, der beder 
ham om det? Og er Helligånden ikke en virkelig og sand vejleder? 
Nogle synes at være bange for at tage Gud på ordet, som om 
det ville være formasteligt at gøre det. De beder om, at Herren 
skal undervise os, men er alligevel bange for at tro på Guds Ords 
autoritet og acceptere, at vi er blevet undervist af ham. Så længe 
vi kommer til vores himmelske far i ydmyghed og med en lærevil-
lig ånd, villige og ivrige efter at lære, hvorfor skulle vi så tvivle på 
Guds opfyldelse af sine egne løfter? ... Måske har vi ikke tillid til os 
selv og er bange for, at vi misforstår hans undervisning, men gør 
også dette til et bedeemne og stol på ham. Bliv ved med at stole 
på ham til det yderste, at hans hellige Ånd vil lede dig til på rette 
måde at tolke hans planer og hans forsyns ledelse“ (Ellen White, 
Manuscript Releases, 6. bd., s. 225).

”Troen vokser sig stærk, når den kommer i konflikt med tvivl og 
modsatte påvirkninger. Den erfaring, man får gennem disse prø-
velser, har større værdi end de mest kostbare juveler“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 3. bd., s. 555).

1. Tal sammen i klassen om usynlige ting, som vi ved er virke-
lige. Hvordan kan det hjælpe os til bedre at forstå, hvad det 
vil sige at se ”den usynlige“?

2. Drøft det sidste spørgsmål i onsdagsafsnittet. Hvor ofte be-
finder vi os i en sådan situation? Hvad kan vi gøre, som vil 
gøre os bedre i stand til at stole på, at Herrens veje er de bed-
ste, selv om det ikke er, hvad vi har lyst til?

3. Hvis ”troen vokser sig stærk, når den kommer i konflikt med 
tvivl og modsatte påvirkninger,“ hvordan påvirker det vores 
opfattelse af sådanne konflikter?

4. De fleste af os har set mennesker i situationer, hvor resul-
tatet – set fra vores synsvinkel – har været forfærdeligt. Det 
allerværste, vi kunne forestille os, skete, på trods af bøn og 
ihærdig indsats. Hvordan skal vi, i lyset af det, vi har studeret, 
forstå sådanne situationer?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!“ (Fil 4,4).

Det er altid let at råbe af fryd til Gud, når vi er glade. Men det er 
ikke så let at gøre det, når det går dårligt, når vi befinder os i den 
værst tænkelige situation, når smeltediglen bliver ophedet. Men 
det er lige netop da, at vi måske mere end på noget andet tids-
punkt har brug for at lovprise Gud, for lovprisning er et middel, 
der hjælper os til at opretholde troen.

Lovprisning kan faktisk forvandle selv vores mørkeste omgivelser. 
Måske ikke ved at kendsgerningerne omkring os forandres, men 
ved, at den kan forandre os og dem, vi er sammen med, og gør os i 
stand til at udholde vanskelighederne.

Lovprisning er tro i praksis. Det kan være, at det ikke altid synes 
naturligt for os, men når vi øver os i at lovprise, bliver den en na-
turlig del af vores liv, og den indeholder kraft til både omvendelse 
og at sejre.

Hvad er lovprisning? Hvordan kan lovprisning være et åndeligt 
våben i vanskelige tider? Hvordan kan lovprisning forvandle os 
og den situation, vi befinder os i?

. Fil 4,4-7
· Jos 5,13-6,20
· Sl 145
· ApG 16,16-34
· 2 Krøn 20,1-30
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SØNDAG

 

 Fil 4,4-7

Til eftertanke

21. AUGUST 2022

LOVPRISNINGENS RAMME

Den store russiske forfatter Fjodor Dostojevskij var blevet dømt 
til døden, men hans dødsdom blev ændret i allersidste øjeblik. I 
stedet tilbragte han mange år i fængsel. Da han talte om sit fæng-
selsophold, skrev han: ”Hav tro indtil enden, selv om alle menne-
sker farer vild, og du er den eneste trofaste tilbage; bring også da 
din offergave og lovpris Gud i din ensomhed.“

I disse lektier har vi allerede set, hvordan Paulus udholdt ufat-
telig modstand og forfølgelse. Men nu sidder han i et fængsel i 
Rom. Og alligevel er han ikke deprimeret. I stedet skriver han ivrigt 
for at opmuntre de troende i Filippi.

Hvordan tror du, at Paulus var i stand til at skrive dette, mens 
han selv sad i fængsel? Hvad er nøglen i disse vers til at opnå 
”Guds fred“?

En ting er at glæde sig, når alt går godt. Men Paulus opfordrer os til 
altid at glæde os. Det kan lyde mærkeligt. Hvis vi tager det, Paulus 
skriver, bogstaveligt, har det to afgørende konsekvenser for os.

(1) Hvis vi altid skal glæde os, må det betyde, at vi også skal 
være glade, når omstændighederne tilsyneladende ikke giver os 
nogen grund til det. (2) Hvis vi altid skal glæde os, må det også be-
tyde, at vi bliver nødt til at lære at være glade i situationer, hvor vi 
ikke har lyst til det.

Paulus beder os om at prise Gud, selv om det mange gange 
kan synes unaturligt for os at gøre det. Det kan til og med synes 
urimeligt. Men som vi skal se, er det netop, fordi der er tidspunk-
ter, hvor det synes urimeligt, at vi bliver kaldet til at være glade. 
Lovprisning er med andre ord en troshandling. Ligesom tro ikke er 
baseret på de omstændigheder, vi befinder os i, men i stedet på 
sandheden om Gud, er lovprisning noget, vi gør, ikke fordi vi har 
det godt, men på grund af sandheden om, hvem Gud er, og hvad 
han har lovet os. Og en sådan tro vil på forbløffende måde be-
gynde at forme vores tanker, følelser og omstændigheder.

Hvad er sandheden om Gud, som Paulus fremsætter i bibeltek-
sten for i dag – en sandhed, som gør os i stand til at være glade, 
selv i fængsel? Lav en kort liste over, hvad du ved er sandhed 
om Gud. Gennemgå din liste og lovpris Gud for hvert punkt. 
Hvordan er dette med til at forandre din opfattelse af og dit syn 
på de omstændigheder, du befinder dig i?
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MANDAG

 

 

 Jos 5,13-6,20

 Hebr 11,30

Til eftertanke

22. AUGUST 2022

BØN FÅR MURE TIL AT FALDE

Der er et udtryk, der siger, at man ”maler sig selv inde i et hjørne“. 
Forestil dig, at du er ved at male gulvet i et værelse, og så går det 
op for dig, at du er endt i et hjørne og ikke kan komme ud derfra, 
bortset fra ved at gå tværs over det nymalede gulv. Du bliver nødt 
til at vente i hjørnet, indtil malingen er tør!

Nogle gange virker det, som om vores tro har malet os ind i et 
hjørne. Vi befinder os i en situation, hvor vores tro ”fanger“ os, li-
gesom den våde maling på gulvet. Vi betragter situationen, og en-
ten bliver vi nødt til at forkaste Gud, vores tro og alt det, vi har haft 
tillid til, eller vores tro tvinger os til at tro det, der synes umuligt.

Gud havde ført israelitterne ind i et hjørne. Efter at de havde gået 
omkring i ørkenen i 40 år, førte Gud ikke sit folk til tomme, frede-
lige græsgange. Gud ledte dem til en af de bedst befæstede byer 
i hele området. Og så skulle de gå rundt om Jeriko i stilhed i seks 
dage. På den syvende dag befalede Gud dem at råbe. Og deres råb 
ville sammen med trompeterne give dem sejr.

Hvad forsøger Gud at lære israelitterne?

Høje råb ville ikke skabe vibrationer, som kunne få murene til at 
falde. Da Gud bad israelitterne om at ”udstøde et kampråb“, var 
det samme slags råb, som David skriver om i salme 66: ”Bryd ud i 
fryderåb for Gud, hele jorden, lovsyng hans herlige navn, giv ham 
ære og pris!“ (Sl 66,1-2). Deres råb var en lovprisning. Efter at de 
i seks dage havde betragtet de kæmpestore mure, må de være 
kommet til den konklusion, at de ikke havde nogen chance for selv 
at bryde dem ned.

Hvordan hjælper den tanke os til at forstå betydningen af dette 
vers?

Når Gud er lige ved at gøre noget nyt i vores liv, leder han os 
måske til Jeriko for at lære, at kraften til at sejre ikke kommer 
af vores egen styrke eller strategi. Alt, vi har brug for, kommer 
udefra. Det har sin oprindelse uden for os selv. Så uanset, hvad 
der ligger foran os, uanset hvor uoverstigelige forhindringerne 
synes at være, er vores opgave at prise Gud, som er kilden til alt, 
vi behøver. Dette er tro omsat i handling.
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 Sl 145

Til eftertanke

23. AUGUST 2022

ET LIV I LOVPRISNING

At prise Gud falder os måske ikke naturligt, selv ikke i gode tider. 
Og det er endnu vanskeligere at gøre det, når tingene ikke går godt. 
Men det er lige netop, hvad vi bliver kaldet til at gøre. Lovprisning 
er noget, vi må øve os i, indtil det ændres fra at være en aktivitet, vi 
gør ved særlige anledninger, til en atmosfære, vi lever i. Lovprisning 
burde ikke bare være en specifik handling, men en specifik måde at 
leve på.

Hvilke begrundelser giver David for at prise Gud? Hvordan kan 
ordene i denne salme blive dine egne?

Den store engelske evangelist Charles Haddon Spurgeon skrev en 
bog med titlen The Practice of Praise (Lovprisning i praksis). Den er 
baseret på vers 7 i salme 145. Ud fra dette korte vers gør Spurgeon 
os opmærksom på tre vigtige ting, som kan udvikle lovprisning i 
vores liv.

1. Lovprisning praktiseres, når vi ser os omkring. Hvis vi ikke er 
opmærksomme på vores omgivelser og ser Guds storhed, vil vi 
ikke have nogen grund til at prise ham. Hvad kan du se i den skabte 
verden, som er værd at lovprise, som fx skønheden i Guds skaber-
værk? Hvad kan du se i den åndelige verden, som er værd at lov-
prise, som fx troens udvikling i et ungt menneskes liv?

2. Lovprisning praktiseres, når vi husker, hvad vi har set. Hvis vi 
ønsker at leve i en atmosfære af lovprisning, må vi være i stand til 
at genkalde os begrundelsen for at prise Gud. Hvordan kan vi huske 
det store, som Gud har gjort, så vi ikke glemmer hans godhed og 
sandheden om ham? Det kunne fx være ved at udvikle nye ritualer 
eller symboler, som minder os om hans godhed,

3. Lovprisning praktiseres, når vi taler om den. Lovprisning er 
ikke noget, vi gør inden i vores hoved. Det er meningen, at den skal 
komme ud af vores mund, så den kan høres af andre mennesker. 
Hvilke begrundelser kan du komme i tanker om for at prise Gud i 
ord? Hvilken effekt vil en sådan lovprisning have, og på hvem?

Tag lidt tid til at gennemgå disse tre punkter og nedskriv det, du 
kommer frem til. Hvad kan du gøre for at udvikle en vane med at 
lovprise i dit liv?

TIRSDAG
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 ApG 16,16-34

 

Til eftertanke

24. AUGUST 2022

ET VIDNE FOR FANGER

I Apostlenes Gerninger havde lovprisning en forbløffende virkning 
på dem, der hørte den. Paulus og Silas havde fået tøjet revet af, 
de var blevet pisket og kastet i fængsel. Der var ingen til at komme 
salve på deres dybe sår. Med store smerter og med fødderne 
spændt fast i blokken sad de i mørket i det inderste fangehul. Men 
mens de andre fanger lyttede, begyndte Paulus og Silas at bede og 
synge.

Efter jordskælvet, og efter at fangevogteren havde opdaget, at 
hverken Paulus eller Silas eller nogen af de andre fanger var flyg-
tet, ”faldt [han] skælvende på knæ for Paulus og Silas. Så førte han 
dem udenfor og spurgte dem: ‘I gode herrer, hvad skal jeg gøre for 
at blive frelst?’“ (ApG 16,29-30).

Hvorfor fik denne begivenhed fangevogteren til at fokusere på 
sit eget behov for frelse? Hvilken rolle tror du, at Paulus’ og Silas’ 
bønner og sange spillede for, at fangerne ikke flygtede, og at 
denne mand og hele hans familie blev omvendt?

Det er fantastisk at tænke på, at vores lovprisning kan forvandle 
den evige skæbne for mennesker omkring os. Tror du, at nogen 
var blevet frelst den nat, hvis Paulus og Silas havde siddet i mørket 
og mumlet og klaget, som fanger ofte gør?

Vi ved ikke, hvad der senere skete med fangevogteren og hans 
familie, men kan du forestille dig, at de senere læste Paulus’ ord, 
som han skrev fra et andet fængsel i Rom: ”For I har for Kristi skyld 
fået skænket den nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide 
for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu 
hører, at jeg stadig står i“ (Fil 1,29-30). Hvis de læste det og tænkte 
over, hvordan Paulus’ lidelser havde bragt dem glæde, må det sik-
kert have bragt en sang til deres hjerte med en fornyet opfordring 
til at forblive trofaste, uanset hvad det kostede.

Hvem tror du kan blive påvirket til at tro på Gud gennem en 
lovsang fra dit eget hjerte? Gør en bevidst indsats for at være 
mere åben og uforbeholden i din lovprisning af Gud, når du er 
sammen med andre. Du ved ikke, hvilken positiv virkning det 
kan have.

ONSDAG
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 2 Krøn 20,1-30

 2 Krøn 20,3-12

 

Til eftertanke

25. AUGUST 2022

ET VÅBEN, DER SEJRER

Joshafat opdagede, at lovprisning er et mægtigt våben. Efter 
at have fået melding om, at ”en stor hær“ var på vej imod ham, 
sprang Joshafat ikke til øjeblikkelig militær handling. I stedet  
besluttede han sig for at vende ”sig til Herren for at søge ham“  
(2 Krøn 20,3). Da Israels folk kom til Jerusalem for at faste, er-
kendte Joshafat situationens alvor og sagde: ”Vi står afmægtige 
over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad 
vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig“ (2 Krøn 20,12).

Hvad er din instinktive reaktion, når du ser ”en stor hær“ 
komme imod dig? Hvad kan du lære af Joshafats reaktion, om 
hvordan du kan takle en overvældende modstand?

Da Herrens Ånd kom over Jahaziel, forkyndte han modigt: ”Men 
alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og 
blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær 
ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Ryk ud imod dem i morgen, 
Herren vil være med jer“ (2 Krøn 20,17). Derefter tilbad de Gud og 
lovpriste ham ”med vældig røst“ (2 Krøn 20,19). Selv om Gud skulle 
kæmpe for dem, var de alligevel nødt til at gå ud og møde fjenden.

Men dette var ikke en almindelig kampmarch. Joshafat udpegede 
et kor til at synge lovsange til Herren, mens de marcherede ud. ”I 
det øjeblik de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et bag-
hold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Se’irs bjerge, 
som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået“ (2 Krøn 20,22). 
Ifølge forfatteren greb Gud ind i samme øjeblik, som de gav udtryk 
for deres tro på hans løfte og begyndte at ”lovprise Herren i hans 
hellige majestæt“ (2 Krøn 20,21).

Læs 2 Krøn 20,1-30 igen. Hvilke åndelige principper finder du, 
som kan anvendes på din egen vandring med Gud, specielt i  
perioder med prøvelser og stress?

TORSDAG
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26. AUGUST 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Profeter og konger, ”Josafat – Judas konge“, s. 96-101 
· Patriarker og profeter, ”Jerikos fald“, s. 249-254.

”Lad os vænne os til at lovprise Gud med hjerte og mund for hans 
uforlignelige kærlighed. Lad os bevare håbet og blive stående i det 
lys, som skinner fra Golgatas kors. Vi må aldrig glemme, at vi er 
den himmelske konges børn. Vi er Hærskarernes Herres sønner 
og døtre. Det er vores forret at hvile i Gud“ (Ellen White, Vejen til et 
bedre liv, s. 160).

”Mens jeg tilbeder og ophøjer ham, ønsker jeg, at I ophøjer ham 
sammen med mig. Lovpris Herren, selv når mørke omgiver dig. 
Lovpris ham, selv når du fristes. ‘Glæd jer altid i Herren!’ siger 
apostlen; ‘og atter siger jeg: Glæd jer!’ Vil det medføre dysterhed 
og mørke i jeres familier? Nej, slet ikke. Det vil bringe en solstråle. 
På den måde kan du samle stråler af evigt lys fra herlighedens 
trone og sprede dem omkring dig. Lad mig opfordre dig til at tage 
del i dette arbejde og sprede dette lys og liv omkring dig, ikke kun 
på din egen sti, men også på de menneskers sti, som du har kon-
takt med. Lad det være din hensigt at gøre menneskene omkring 
dig bedre, at løfte dem op, at vise dem hen til himlen og herlig-
heden. Led dem til, hævet over alle jordiske ting, at søge det, der 
er evigt, den udødelige arv, de rigdomme, som ikke forgår“ (Ellen 
White, Testimonies for the Church, 2. bd., s. 593-594).

1. Hvilken rolle spiller fælles lovprisning i den kristnes liv? 
Hvordan vil du beskrive lovprisningen i jeres sabbatsgudstje-
neste? Er den opløftende? Opmuntrer den medlemmerne til 
at holde fast ved deres trofasthed også under prøvelser og 
vanskeligheder? Hvis ikke, hvad kan der gøres ved det?

2. Hvad betyder det at ”lovprise Herren, selv når mørke omgiver 
dig“ eller at ”lovprise ham, selv når du fristes“? Hvordan kan 
lovprisning hjælpe os i sådanne situationer?

3. Lad medlemmerne fortælle deres vidnesbyrd om, hvordan 
lovprisning har påvirket deres liv. Hvad kan I lære af hinandens 
erfaringer?

4. Vælg som klasse en lovprisningssalme og læs den sammen. 
Hvad lærer den jer om lovprisning? Hvilken virkning har lov-
prisning på jeres tro?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden“ (Matt 5,5).

Vi hører ikke ordet ydmyg ret tit, måske med undtagelse af, når vi 
læser om Moses eller studerer saligprisningerne. Og det er heller 
ikke svært at regne ud hvorfor. Ydmyghed defineres som ”at ud-
holde overlast med tålmodighed og uden bitterhed.“ Det er ikke 
så mærkeligt, at vi ikke hører ret meget om det, for det er ikke et 
karaktertræk, som sættes højt i vores dages kultur. Nogle gange 
oversætter Bibelen ordet med ”sagtmodig“. Og sagtmodighed  
er heller ikke et karaktertræk, som er ønskværdigt i de fleste kul-
turer.

Men ydmyghed, at udholde overlast med tålmodighed og uden 
bitterhed, er en af de stærkeste karakteregenskaber hos Jesus og 
hans efterfølgere. En ydmyg ånd kan være et stærkt våben i hæn-
derne på dem, som står midt i smerte og lidelser. Smeltediglen er 
et godt sted at lære hjertets ydmyghed, for når vi er nedbrudte i 
sjæl og sind, kan vi ved ydmyghed være mægtige vidner for Gud.

Hvilken forbindelse er der mellem lidelser og ydmyghed? Hvor-
dan kan vi i vores egen ydmyghed og vores egne vanskeligheder 
være et vidne for andre? Hvordan kan ydmyghed virkelig være 
en styrke, ikke en svaghed, for de kristne?

· Ez 24,15-27
· 2 Mos 32,1-14
· Matt 5,43-48
· 1 Pet 2,18-25
· Sl 62,1-9
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SØNDAG

 

 Ez 24,15-27

Til eftertanke

28. AUGUST 2022

BRUDT BRØD OG UDTØMT VIN

Oswald Chambers har sagt, at vi skal være som ”brudt brød  
og udtømt vin“ for andre mennesker. Hvad tror du, han mente 
med det?

Overalt i Bibelen er der eksempler på mennesker, hvis liv blev 
”nedbrudt“, for at de kunne tjene andre. Moses gennemgik uende-
lige bølger af sladder og kritik, da han blev sat til at lede folket til 
Det Lovede Land. Josefs livsrejse indbefattede forræderi og fæng-
sel, da han blev ført til en tjenerstilling i Egypten. I begge tilfælde 
tillod Gud disse situationer, for at hans folks liv kunne blive skue-
plads for hans nåde og omsorg, ikke kun for dem selv, men også til 
gavn for andre. Gud vil måske bruge os på samme måde. Det er let 
at komme til at føle sig vred eller såret i sådanne situationer. Men 
som vi så i går, er ydmyghed en gudgiven evne til at udholde dette 
”med tålmodighed og uden bitterhed“.

Hvad sker der i disse vers? Hvorfor blev Ezekiel placeret i denne 
smeltedigel?

I Ez 24,24 siger Gud: ”Ezekiel skal være et varsel for jer; alt, hvad 
han gør, vil I komme til at gøre. Når det kommer, skal I forstå, at 
jeg er Gud Herren.“ Gennem Ezekiels eksempel skulle Israels folk 
blive overbevist om sandheden om Gud, ”Gud Herren“. De skulle 
forstå denne sandhed, når de oplevede opfyldelsen af den profeti, 
som Ezekiels liv symboliserede, og de lidelser, som han blev udsat 
for. Hvem ved, hvor mange mennesker som kommer til at se ”Gud 
Herren“ også gennem os i vores nedbrudte situationer?

Før eller senere bliver vi alle ”nedbrudt“ af livet selv. Hvordan 
har du oplevet at blive ”nedbrudt“? Hvad har det lært dig? Hvor-
dan kan din egen brudte sjæl bruges af Gud til at hjælpe andre 
mennesker?
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 2 Mos 32,1-14

 

 

Til eftertanke

29. AUGUST 2022

FORBØN OM NÅDE

Hvilken rolle spiller Moses her?

Efter at folket var begyndt at tilbede guldkalven, besluttede Gud, 
at de var gået for langt og bekendtgjorde, at han ville ødelægge 
folket og i stedet gøre Moses til et stort folk. Men frem for at tage 
imod Guds tilbud tryglede Moses Gud om at vise sit folk nåde, og 
Gud gav efter.

2 Mos 32,1-14 understreger to vigtige emner. For det første var 
Guds tilbud om at ødelægge det oprørske folk og velsigne Moses 
en prøve for ham. Gud ønskede, at Moses skulle vise, hvor stor 
omsorg han havde for disse håbløst ulydige mennesker. Og Moses 
bestod prøven. Ligesom Jesus tryglede han om barmhjertighed 
for syndere. Dette viser os noget meget interessant. Nogle gange 
vil Gud måske tillade os at møde modgang. Han vil tillade, at vi 
kommer i en smeltedigel, så han, vi, og hele universet, som ser på, 
kan se, hvor stor medfølelse vi har for dem, som er kommet på 
afveje.

Hvilke begrundelser gav Moses for sin bøn til Gud om ikke at 
ødelægge Israel?

For det andet viser dette afsnit fra Anden Mosebog, at modstand 
og ulydighed er et kald til at vise nåde. Der er behov for nåde, 
når mennesker mindst fortjener det. Men netop når de mindst 
fortjener nåde, er det ofte det tidspunkt, hvor vi har mindst lyst 
til at vise den. Sådan var Moses ikke. Da Moses’ søster Miriam 
kritiserede ham, råbte han til Gud om at helbrede hende fra spe-
dalskhed (4 Mos 12). Da Gud var vred på Kora og hans tilhængere 
og truede med at udrydde dem alle, kastede Moses sig ned og bad 
for deres liv. Den følgende dag, da Israel knurrede imod Moses 
på grund af oprørernes død, og Gud igen truede med at udrydde 
dem alle, kastede Moses sig ned og bad Aron om hurtigt at bringe 
et offer (4 Mos 16). I sin ydmyghed, i sin egen uselviskhed, midt i 
smeltediglen, bad Moses om nåde for dem, som virkelig ikke for-
tjente det.

Tænk over mennesker, du kender, som mindst af alt fortjener 
nåde. Hvordan kan du i ydmyghed og uselviskhed være en åben-
baring af Guds nåde for dem?
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 Matt 5,43-48

Til eftertanke

30. AUGUST 2022

ELSK DEM, DER SÅRER DIG

Nogen har engang sagt: ”At elske sine fjender betyder ikke, at vi 
skal elske det snavs, perlen er gravet ned i; det betyder i stedet, at 
vi elsker perlen, som ligger i snavset … Gud elsker ikke os, fordi vi af 
natur er elskelige. Men vi bliver elskelige, fordi han elsker os.“

Når du ser på dine ”fjender“, hvad ser du så – perlen eller snavset 
omkring den?

Jesus kalder os til at elske og bede for vores fjender. Hvilket ek-
sempel fra naturen giver Jesus, som hjælper os til at forstå, hvor-
for vi skal elske vores fjender? Hvilken pointe ønsker han at lære 
os?

I Matt 5,45 bruger Jesus sin himmelske far som eksempel på, hvor-
dan vi skal behandle dem, som sårer os, som måske placerer os i 
den værste slags smeltedigel. Jesus siger, at hans himmelske far 
sender regnens velsignelser over både retfærdige og uretfærdige. 
Og hvis Gud til og med giver de uretfærdige regn, hvordan bør vi så 
behandle dem?

Jesus forsøger ikke at sige, at vi altid skal have en varm og sød fø-
lelse for alle, som skaber vanskeligheder for os, selv om det kan 
være muligt. Grundlæggende er vores kærlighed for vores fjender 
ikke en følelse, vi har for dem, men specifikke handlinger, som viser 
vores omsorg og omtanke for dem.

Jesus afslutter dette afsnit med et vers, som ofte fører til en del de-
bat: ”Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkom-
men!“ (Matt 5,48). I sammenhængen er meningen ret tydelig: De, 
som ønsker at være fuldkomne, som Gud er fuldkommen, må vise 
kærlighed mod deres fjender, som Gud har vist kærlighed mod sine. 
At være fuldkommen i Guds øjne betyder at elske modstanderne, 
og det kræver en hjertets ydmyghed, som kun Gud kan give os.

Husk vores definition af ydmyghed: ”At udholde overlast med tål-
modighed og uden bitterhed.“ Lav en liste over de forandringer, 
du må foretage for at tillade Gud at give dig den form for ydmyg-
hed i hjertet, som kan hjælpe dig til at have den rette holdning til 
dine ”fjender“.

TIRSDAG
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 1 Pet 2,18-25

 Til eftertanke

31. AUGUST 2022

EN LUKKET MUND

Det stærkeste eksempel på ydmyghed i smeltediglen er Jesus. Da 
han sagde: ”Lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet“ 
(Matt 11,29), mente han det på måder, som vi måske slet ikke kan 
forestille os.

Peter kommer med nogle overraskende råd til slaver. Han be-
skriver, hvordan Jesus reagerede på uretfærdig og smertefuld 
behandling, og siger til dem, at Jesus efterlod dem ”et eksempel, 
for at I skal følge i hans fodspor“ (1 Pet 2,21). Hvilke principper 
om ydmyghed og sagtmodighed i smeltediglen kan vi lære af 
Jesu eksempel, som Peter udtrykker det?

Det er frygteligt at opleve nogen, der behandler andre uretfær-
digt. Og det er yderst smertefuldt, når vi selv bliver udsat for den 
slags behandling. Vi har normalt en meget stærk retfærdigheds-
sans, og når der sker uretfærdighed, er det vores instinkt at ”sætte 
tingene på plads“ ved at udvise det, vi mener, er en retfærdig og 
velbegrundet harme.

Det er ikke let at leve på denne måde. Det er måske umuligt, med-
mindre vi accepterer den vigtige sandhed, at vi i alle uretfærdige 
situationer må tro, at vores himmelske far har kontrol med situa-
tionen, og at han vil gribe ind på vores vegne, når det er i overens-
stemmelse med hans vilje. Det betyder også, at vi må være åbne 
over for den mulighed, at vi ligesom Jesus ikke altid bliver reddet 
fra uretfærdighed. Men vi må altid huske, at vores himmelske far 
stadigvæk er med os og leder os.

Peters råd, som bygger på Jesu eksempel, er overraskende, for 
det ser ud til, at tavshed under uretfærdig lidelse er et større vid-
nesbyrd til Guds ære end ”at sætte folk på plads“. Da Jesus blev 
forhørt af Kajfas og Pilatus, kunne han have sagt meget for at ret-
færdiggøre sig selv, men det gjorde han ikke. Hans tavshed var et 
vidnesbyrd om hans ydmyghed.

Hvad gør du i situationer, hvor du er blevet uretfærdigt behand-
let? Hvordan kan du bedre anvende nogle af de principper, vi 
har set på i dag, i dit eget liv?

ONSDAG
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 Sl 62,1-9

 

Til eftertanke

1. SEPTEMBER 2022

VORES KLIPPE OG VÆRN

Ofte er det de mest stolte, de mest arrogante og påtrængende 
mennesker, der lider af lav selvfølelse. Deres arrogance og stolt-
hed og totale mangel på ydmyghed eller sagtmodighed er en form 
for dække, måske helt ubevidst, for noget, der mangler dybt i sin-
det. De har brug for noget, vi alle trænger til: en følelse af tryghed, 
værdi, accept, især i perioder med bekymringer og lidelser. Det 
kan vi kun finde hos Gud. Kort sagt: ydmyghed og sagtmodighed 
er langt fra svage karaktertræk, men er ofte de stærkeste tegn på 
en sjæl, der er fast forankret på Klippen.

Hvad ser ud til at være baggrunden for denne salme? Hvilken 
pointe fremsætter David? Hvilke åndelige principper kan vi lære 
fra det, han siger? Hvordan kan vi lære at anvende disse princip-
per i vores eget liv?

”Uden årsag bliver mennesker vores fjender. Guds folks motiver 
vil blive misforstået, ikke kun af verden, men også af deres egne 
brødre. Herrens tjenere vil blive placeret på vanskelige steder. 
Man vil gøre en myg til en elefant for at retfærdiggøre, at man føl-
ger en selvisk, uretfærdig retning … Gennem fordrejninger vil disse 
mænd blive iført uærlighedens mørke klædning, fordi omstæn-
digheder, som lå uden for deres rækkevidde, gjorde deres arbejde 
vanskeligt. De vil blive udpeget som personer, man ikke kan stole 
på. Og det vil ske fra menighedsmedlemmers side. Guds tjenere 
må bevæbne sig med Kristi sind. De må ikke forvente at undgå 
fornærmelser og fejlbedømmelser. De vil blive kaldt entusiaster og 
fanatikere. Men lad dem ikke blive mismodige. Guds hånd styrer 
begivenhederne efter sin vilje og leder sit værk, så hans navn bli-
ver æret“ (Ellen White, The Upward Look, s. 177).

Hvor immun er du over for andre menneskers irettesættelser 
og spydigheder? Formentlig ikke særlig immun. Hvordan kan du 
holde fast ved Gud og lade din følelse af selvværd være forank-
ret i ham, som elsker dig så højt, at han døde for dine synder. 
Hvordan kan det beskytte dig mod andre menneskers ringeagt?

TORSDAG
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2. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Vejen til et bedre liv, ”Søg efter ægte kundskab“,  
s. 290-291

· Jesu Liv, ”Bjergprædikenen“, s. 209-221 
· Evangelism, ”The Worker and His Qualifications“, s. 630.

”De vanskeligheder, vi udsættes for, kan mindskes rigtigt meget 
ved en ydmyghed, som skjuler sig i Kristus. Hvis vi er i besiddelse 
af hans ydmyghed, vil vi være hævet over de forbigåelser, de afvis-
ninger og de ærgrelser, som vi daglig er udsat for, og de vil ophøre 
med at kaste skygge over vort sind. For en kristen er selvbeher-
skelse det største vidnesbyrd om et ædelt sind … Ydmyghed er 
den styrke, som giver sejr til Kristi efterfølgere; den er tegnet på 
deres forbindelse med himlen“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 257).

1. Hvordan gør ydmyghed os i stand til at ”være hævede over“ 
smerte og ærgrelser? Hvad mener du er ydmyghedens vigtig-
ste egenskab?

2. Hvordan betragtes ydmyghed og dens kendetegn inden for 
din kultur? Med respekt, foragt eller …? Hvilken form for pres 
oplever du i din kultur, som står i kontrast til udviklingen af 
dette karaktertræk?

3. Kan du finde store, nulevende eksempler på ydmyghed? 
Hvordan har de evt. udtrykt disse karaktertræk, og hvad kan 
du lære deraf?

4. Hvorfor bliver ydmyghed ofte betragtet som svaghed?

5. Vi så på, hvordan David søgte tilflugt hos Gud. Men hvordan 
gør man det? Hvordan vil denne tilflugt vise sig? Hvordan kan 
vi som en menighed være et tilflugtssted for dem, der har 
brug for det? Hvilken slags tilflugtssted er din lokale menig-
hed? Hvad kan du personligt bidrage med for at gøre menig-
heden til et tilflugtssted for dem, der har brug for det?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 3. SEPTEMBER 2022



1
”Men Åndens frugt er … tålmodighed“ (Gal 5,22).

Nogle videnskabsmænd foretog et eksperiment med 4-årige børn 
og skumfiduser. Hvert barn fik at vide, at de ville få en skumfidus, 
men hvis de ventede, til videnskabsmanden kom tilbage fra et 
ærinde, ville de få to. Nogle af børnene stoppede skumfidusen ind 
i munden det øjeblik, videnskabsmanden gik. Andre ventede, til 
han kom tilbage. Man noterede forskellen.

Videnskabsmændene fulgte derefter disse børn op i teenage-
årene. De børn, som havde ventet, viste sig at være bedre tilpas-
set, bedre elever, og havde større selvtillid end de andre, som ikke 
havde ventet. Det så ud til, at tålmodighed var et udtryk for noget 
mere, noget vigtigt i menneskers karakter. Det er derfor ikke så 
underligt, at Gud beder os om at opdyrke denne egenskab.

I denne uge vil vi se på, hvad der kan ligge bag en af de allervan-
skeligste smeltedigler: det at vente.

Hvorfor er vi af og til nødt til at vente så længe på noget? Hvilke 
lektier kan vi lære om tålmodighed, mens vi er i smeltediglen?

· Rom 15,4-5
· Rom 5,3-5
· 1 Sam 26
· Sl 37,1-11
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SØNDAG

 Rom 15,4-5

 

 Sl 27,14
Sl 37,7

Rom 5,3-5

Til eftertanke

4. SEPTEMBER 2022

UDHOLDENHEDENS GUD

Hvad siger disse vers til os?

Normalt er vi utålmodige, når det handler om noget, vi gerne vil 
have eller er blevet lovet, men som vi endnu ikke har fået. Vi bliver 
ofte kun tilfredse, når vi får det, vi har længtes efter. Og fordi vi 
sjældent får det, vi ønsker, når vi ønsker det, betyder det, at vi ofte 
bliver irriterede og utålmodige. Og når vi befinder os i den situa-
tion, er det næsten umuligt at bevare indre fred og tillid til Gud.

Per definition er det vanskeligt at vente. På hebraisk kommer et af 
ordene for at ”vente“ (Sl 37,7) fra et ord, som kan oversættes med 
”at være i stor nød“, ”at ryste“, ”at blive såret“, ”at være bedrøvet“. 
Det er ikke let at lære tålmodighed og udholdenhed. Nogle gange 
er det selve kernen i, hvad det vil sige at være i smeltediglen.

Hvilket budskab har disse tekster til os?  
Hvad fører udholdenhed til?

Mens vi venter, kan vi koncentrere os om en af to ting. Vi kan foku-
sere på de ting, vi venter på, eller vi kan fokusere på ham, som har 
alt i sine hænder. Det, der gør den store forskel, når vi venter på 
noget, er ikke først og fremmest hvor længe vi skal vente, men vo-
res holdning, mens vi venter. Hvis vi stoler på Gud, hvis vi har lagt 
vores liv i hans hænder, hvis vi har overgivet vores vilje til ham, 
kan vi have tillid til, at han vil gøre det, der er bedst for os på det 
tidspunkt, som er bedst for os, uanset hvor svært det af og til kan 
være at tro på det.

Hvad venter du desperat på lige nu? Hvordan kan du lære at 
overgive alt til Gud og vente på hans tid? Bed dig ind i en hold-
ning, hvor du er helt overgivet og underlagt Gud.
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MANDAG

 Rom 5,6
Gal 4,4

 

 Dan 9,24-27

Til eftertanke

5. SEPTEMBER 2022

GUDS RETTE TID

Hvad fortæller disse vers om Guds rette tid?

I disse vers siger Paulus, at Jesus kom for at dø for os nøjagtig på 
det rette tidspunkt. Men Paulus fortæller os ikke, hvorfor det var 
det rette tidspunkt. Det er meget let at læse disse vers og tænke: 
Hvorfor ventede Jesus i tusinder af år, før han kom til jorden for at 
gøre noget ved synden? Forstod universet ikke før det tidspunkt, at 
synd var så forfærdelig? Måske spørger vi, hvorfor Jesus venter med 
at komme igen. Og måske spørger vi, hvorfor Gud er så længe om 
at besvare vores bønner?

Tænk over profetien om de 70 uger, som peger på Jesus som 
Messias. Hvor lang var denne tidsperiode? Hvad fortæller dette 
os om at lære at vente på ting, til det er Guds rette tid, selv om 
det for os synes at tage meget lang tid?

Der er mange åndelige begrundelser for, hvorfor vi oplever at 
vente. For det første kan det at vente justere vores fokus og op-
mærksomhed bort fra ”ting“ tilbage til Gud selv. For det andet 
gør ventetid os i stand til at få et tydeligere billede af vores egne 
motiver og ønsker. For det tredje opbygger ventetid udholdenhed 
– åndelig styrke. For det fjerde gør ventetid det muligt for os at vi-
dereudvikle åndelige egenskaber som fx tro og tillid. For det femte 
giver ventetid Gud mulighed for at få lagt andre puslespilsbrikker 
i det store billede. For det sjette kan det være, at vi aldrig finder 
ud af, hvorfor vi må vente. Vi må derfor lære at leve i tro. Kan du 
komme i tanker om andre begrundelser for at vente?

Hvilke eksempler kan du finde i Bibelen på, at Gud gør tingene 
til sin egen tid, i Guds rette øjeblik? Hvordan kan disse eksem-
pler hjælpe dig til at lære at have tillid til, at han vil gøre det rig-
tige for dig på det rette tidspunkt? Tænk fx på Abraham og Sara 
og løftet om en søn. Spørg dig selv: ”Hvad gør jeg, som måske 
er med til at udskyde svaret på en bøn, som kunne være blevet 
besvaret for længe siden?“
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 1 Sam 26,1-11

 1 Sam 26,12-25

Til eftertanke

6. SEPTEMBER 2022

DAVID: ET EKSEMPEL PÅ AT VENTE

I 1 Sam 16,1-13 møder vi den unge David, som bliver salvet til konge 
af Samuel. Men det var en lang rejse fra hans far Isajs marker til tro-
nen i Jerusalem. Han har givetvis mange gange følt, at han befandt 
sig midt i en smeltedigel.

Først bliver den unge dreng kaldet til at spille musik for at berolige 
kong Saul, hver gang ”en ond ånd“ kom over ham (1 Sam 16). Der-
næst er der mange år, hvor David er på flugt for sit liv. Både Saul og 
hans søn Jonatan ved, at David er udset til at blive den næste konge 
(1 Sam 23,17; 1 Sam 24,21). Men David gør intet for at fremskynde 
sin gudgivne opgave. Det virker faktisk, som om han gør det mod-
satte. Selv da Saul forsøger at slå ham ihjel, og David skærer en flig 
af kongens kappe, ønsker han bagefter, at han ikke havde gjort det 
(1 Sam 24,5-7). Og da Saul igen forsøger at dræbe David, nægter Da-
vid at dræbe Saul, da muligheden viser sig (1 Sam 26,7-11).

Hvorfor nægter David at dræbe Saul? Hvilke principper lærer det 
os om, hvordan Gud gennemfører sine planer for vores liv?

Hvordan påvirkede det Saul, at David nægtede at slå ham ihjel? 
Hvad lærer det os om fordelene ved at vente på ”Guds rette tid“?

Når vi ser på hele Davids vej til tronen, kan vi måske sammenfatte 
den i én kort sætning: Lad være med at tiltvinge dig det, som Gud 
endnu ikke har givet. Guds gaver er altid bedst, når de modtages 
fra hans hånd på det tidspunkt, han har valgt. Det kan være, at det 
kræver en lang ventetid. Bønnespirer kan spire frem på nogle få ti-
mer, men et egetræ tager mange år. Men når de stærke vinde kom-
mer, vil træet ikke rykkes op.

Tænk over, hvor let det ville have været for David at retfærdig-
gøre, at han slog Saul ihjel. David var trods alt blevet fortalt, at 
han skulle få tronen, og Saul var en ond konge. Men Davids hand-
linger viser hans sande tro på Gud. Hvad kan du lære af hans ek-
sempel, som du kan anvende i dit liv? Hvordan kan det lære dig at 
vente på det, du håber netop nu?

TIRSDAG
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 1 Kong 18,1
til 19,9

 

7. SEPTEMBER 2022

ELIAS: UTÅLMODIGHEDENS PROBLEM

Styrkeprøven på Karmelsbjerget var forbi. Ild var kommet ned fra 
himlen, og hele folket havde anerkendt den sande Gud. De falske 
profeter var udryddet. Gud havde fået ret. Man skulle tro, at Elias 
havde fået ny åndelig styrke efter en sådan dag, men pludselig 
hørte han noget, der skræmte ham så meget, at han ønskede at 
dø. De sidste ord i teksten er foruroligende: ”Da lød Herrens ord til 
ham: ‘Hvad vil du her, Elias?’“. Elias’ frygt havde tydeligvis fået ham 
til at flygte, og nu befandt han sig det forkerte sted.

Efter en mægtig indgriben fra Guds side på Karmelsbjerget ville 
man forvente, at Elias var fyldt med tro og tillid. I stedet flyg-
tede han i rædsel for sit liv. Hvad kan vi lære af hans reaktion?

Denne beretning illustrerer noget vigtigt: når vi har travlt, kan vi 
meget let havne et forkert sted. I Elias’ tilfælde overvældede hans 
frygt ham og fik ham til at skynde sig ud i ørkenen, hvor han øn-
skede, at han aldrig var blevet født. Men der er andre ting, der kan 
få os til at flygte fra Guds plan for os.

Hvad fik mennesker i de følgende tekster til at søge væk fra 
Guds vilje?

1 Mos 16,1-3 

4 Mos 20,10-12

Dom 14,1-3

Matt 20,20-21

Luk 9,52-56

ApG 9,1

Det er meget let for os at lade ambitioner, vrede, lidenskab, man-
gel på tro eller nidkær iver for Guds sag få os til at haste afsted og 
lande, hvor vi ikke burde være. Vi må vedholdende arbejde på en 
tillidsfuld tro på Guds godhed og barmhjertighed. Godt nok er tro 
en gave, men det er en gave, der skal plejes og passes.

ONSDAG
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 Sl 37,1-11

 

 Sl 37,4

Til eftertanke

8. SEPTEMBER 2022

LÆR AT FINDE GLÆDE I HERREN

Sl 37,4 er et fantastisk løfte. Forestil dig, at du fik, hvad du altid har 
ønsket. Men at få, hvad vores hjerte ønsker, er afhængigt af, at vo-
res hjerte finder sin glæde i Herren. Hvad vil det sige at ”finde sin 
glæde i Herren“?

Sammenhængen for Sl 37,4 er måske lidt overraskende. David 
skriver om at være omringet af mennesker, som modarbejder Gud 
og David selv. Når folk modarbejder os, vil den naturlige respons 
ofte være at blive vred eller at forsøge at retfærdiggøre os selv. 
Men Davids råd er et andet.

Hvad er i disse vers Davids råd til Guds folk i situationen?

Sl 37,1

Sl 37,5

Sl 37,7

Sl 37,8

Læs verset igen. Hvordan vil du uddybe betydningen af ud- 
trykket ”finde glæde i Herren“ i sammenhæng med de vers,  
du netop har kommenteret?

På forskellige måder gentager David igen og igen: ”stol på Gud.“ 
Stol på, at han vil handle. Bliv ikke vred, for Gud er din Gud, og han 
er på din side i dag. Du behøver ikke at skynde dig at løse proble-
merne på egen hånd. Stol på ham. Sæt al din lid til ham.

Det er i denne sammenhæng, David skriver om at finde glæde 
i Herren. At finde glæde i Herren betyder, at vi lever i en tilstand 
af fuldkommen tillid. Intet kan ødelægge vores fred, for Gud er 
her, og han griber ind. Vi kan lovprise ham, vi kan til og med smile, 
for ingen kan overliste vores Gud! Når vi lærer at gøre dette, vil vi 
virkelig få det, som vores hjerte længes efter, for vi vil få det, som 
vores kærlige Fader ønsker at give os på det tidspunkt, hvor det er 
til størst gavn for os og hans rige.

Hvordan kan du lære ”at finde glæde i Herren“? Tilbring tid i 
bøn, hvor du søger Guds ledelse, så denne glæde kan blive en 
virkelighed i dit liv.

TORSDAG
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9. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og profeter, ”David salves til konge“, s. 331.

Guds plan for os kræver måske, at vi skal vente længe, og det kan 
virkelig føles som en smeltedigel. Men det er muligt at lære tål-
modighed i en sådan situation, når vi fokuserer på Gud som per-
son og har tillid til, at han handler på vores vegne. Der kan være 
mange begrundelser for at vente, men alle har at gøre med opfyl-
delsen af Guds planer for os og for hans rige. Vi kan miste meget 
ved at skynde os afsted uden Gud, men vi kan vinde meget ved at 
have tillid til ham og glæde os i ham.

Herren måler og vejer hver eneste prøvelse. ”Jeg kan ikke læse 
Guds hensigt i mine prøvelser, men han ved, hvad der er bedst, 
og jeg vil overgive min sjæl, mit legeme og min ånd til ham, som 
er min trofaste skaber. ‘For jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er 
vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er be-
troet mig, til den dag kommer’ (2 Tim 1,12). Hvis vi uddannede og 
oplærte vores sjæle til at have større tro, mere kærlighed, større 
tålmodighed og en mere fuldkommen tillid til vores himmelske far, 
ved jeg, at vi ville have større fred og mere lykke hver dag, mens vi 
går igennem dette livs prøvelser.

Det behager ikke Herren, at vi klager og bekymrer os selv ud 
af Jesu arme. Der er mere brug for, at vi i stilhed våger og venter. 
Vi tror, at medmindre vi føler det, er vi ikke på den rette vej, og vi 
bliver ved med at se ind i os selv for at finde et tegn, der passer til 
situationen. Det er dog ikke følelse, vi har brug for, men tro“ (Ellen 
White, Selected Messages, 2. bd., s. 242).

1. Hvad vil det sige, at Jesus ”måler og vejer“ hver eneste prø-
velse? Hvordan kan det hjælpe os at vide det, mens vi venter?

2. Bed forskellige medlemmer i klassen om at give et personligt 
vidnesbyrd om, hvad det vil sige at vente tålmodigt. Hvordan 
gik det? Hvad lærte de? Hvilke løfter hjalp dem?

3. Hvad kan I som menighed gøre for at hjælpe andre, som be-
finder sig i ”smeltediglen“, mens de venter på Guds rette tid 
for noget?

4. Hvilken rolle spiller bøn i udviklingen af tålmodighed? Er der 
nogen, du kan bede for, som har brug for mere tålmodighed i 
deres liv?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 10. SEPTEMBER 2022



1
”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i 
jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bæ-
rer det mange fold“ ( Joh 12,24).

Jesu billede af et hvedekorn, som dør, er et fascinerende billede 
på, hvordan vi underkaster os Guds vilje. For det første er der fal-
det. Hvedekornet, som falder fra hvedeakset, har ingen kontrol 
med, hvor eller hvordan det falder i jorden. Det har ingen kontrol 
over jorden, der omgiver det og dernæst presses ned over det.

For det andet er der en venteperiode. Mens kornet ligger i jorden, 
ved det ikke, hvad fremtiden indeholder. Det kan ikke ”forestille 
sig“, hvordan livet i fremtiden bliver, for det er kun et hvedekorn.

For det tredje er der død. Hvedekornet har ikke mulighed for at 
blive et hvedestrå, medmindre det opgiver sin trygge og komfor-
table situation som hvedekerne. Det må ”dø“, som vil sige, det må 
opgive, hvad det altid har været, så det kan blive forvandlet fra et 
frø til en plante, der bærer frugt.

Hvis vi ved, at Guds vilje er det bedste for os, hvorfor er det så 
svært for os at acceptere den? Hvilket eksempel på underka-
stelse har Kristus givet os? Hvordan kan billedet med hvedekor-
net bruges på dit eget liv?

· Fil 2,5-9
· Rom 12,1-2
· 1 Sam 2,12-3,18
· 1 Sam 13,1-14
· Zak 4,1-14
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SØNDAG

 Fil 2,5-9

 

Til eftertanke

11. SEPTEMBER 2022

UNDERKASTELSE TIL TJENESTE

Hvilket vigtigt budskab finder vi i disse vers?

Nutidens kultur opfordrer os til at kræve og hævde vores rettighe-
der. Og det er godt og ofte, som det bør være. Men som det var for 
Jesus, kan det være i overensstemmelse med Guds vilje frivilligt 
at opgive vores rettigheder for at tjene Faderen på måder, der vil 
have evig betydning for Guds rige. Processen med at opgive vores 
rettigheder kan være både vanskelig og ubehagelig og føre til om-
stændigheder, der udgør en smeltedigel.

Se på, hvordan Jesus gjorde det (Fil 2,5-8). Disse vers beskriver tre 
trin, som Jesus tog, da han underkastede sig Faderens vilje. Og i 
sin indledning giver Paulus os en alarmerende påmindelse: ”I skal 
have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus“ (Fil 2,5).
For at blive i stand til at frelse os, opgav Jesus at være lige med Fa-
deren og kom til jorden som et menneske med alle dets begræns-
ninger (Fil 2,7).

Som en menneskelig tjener levede Jesus ikke et fredeligt og langt 
liv, men ”blev lydig indtil døden“. Og han døde ikke engang en 
ædel og ærefuld død. Nej, han var ”lydig indtil døden, ja, døden på 
et kors“ (Fil 2,8).

På hvilke områder i livet er det eksempel, som Jesus gav, en  
model for os? Hvis rettigheder og lighed er godt og bør beskyt-
tes, hvordan kan vi så forklare logikken i, at vi af og til er nødt til 
at opgive dem? Læs Fil 2,9. Hvordan hjælper dette vers os til at 
forstå logikken i at underkaste sig Faderens vilje?

Bed om visdom fra Helligånden, mens du spørger: ”Hvilke rettig-
heder holder jeg fast ved lige nu, som i virkeligheden forhindrer 
mig i at underkaste mig Jesu vilje i min tjeneste for min familie, 
min menighed og de mennesker, jeg omgives af? Hvor meget 
er jeg villig til at lide eller udholde af ubehag, så jeg bedre kan 
tjene andre?“
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 Rom 12,1-2

Til eftertanke

12. SEPTEMBER 2022

DØD GÅR FORUD FOR AT KENDE GUDS VILJE

Mange kristne ønsker virkelig at kende Guds vilje i deres liv. ”Hvis 
bare jeg vidste, hvad der er Guds vilje med mit liv, ville jeg ofre alt 
for ham“. Men selv efter et sådant løfte til Gud, kan vi stadigvæk 
blive forvirrede med hensyn til, hvad Guds vilje er. Årsagen til 
denne forvirring findes måske i Rom 12,1-2. Paulus beskriver, hvor-
dan vi kan kende Guds vilje, og han understreger en vigtig pointe: 
Hvis du ønsker at vide, hvad der er Guds vilje, må du først ofre!

Paulus skriver, at vi bliver i stand til at ”skønne, hvad der er Guds 
vilje“, når:

• vi har en sand forståelse af ”Guds barmhjertighed“ for os
• vi bringer os selv som et levende offer til Gud
• vores sind fornyes.

Det er kun et fornyet sind, som virkelig kan forstå Guds vilje. Men 
denne fornyelse indebærer, at vi først dør fra selvet. Det var ikke 
nok, at Kristus led for os, han måtte også dø. 

Bed Helligånden om at vise dig områder i dit liv, hvor du ikke er 
helt ”død“ endnu. Hvad beder Helligånden dig om at opgive, for at 
du kan blive et ”levende offer“ for Gud?

Når der er områder af vores liv, hvor vi ikke er helt døde fra selvet, 
tillader Gud smeltedigler for at gøre os opmærksom på det. Men 
vores lidelser hjælper os ikke alene til at blive opmærksom på vo-
res synd, den giver os også et indblik i, hvordan Jesus gav sig selv 
for os. Elisabeth Elliot skriver: ”Overgivelsen af vores hjertes dybe-
ste længsel er måske så tæt, vi kan komme på at forstå korset … 
Vores egen korsfæstelseserfaring, om end uendelig meget mindre 
end vores frelsers, giver os alligevel en mulighed for at begynde at 
kende ham i et fællesskab med hans lidelser. I hver eneste form, 
vores egen lidelse måtte have, kalder han os til dette fællesskab“ 
(Quest for Love, Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1996, s. 182).

Læs teksten i Rom 12,1-2 igen og bed over den. Tænk over de 
ting, du har brug for at opgive, for at du kan blive et offer. Hvor-
dan hjælper det dig til at forstå de lidelser, som Jesus udholdt 
på korset for din skyld? Hvordan kan det hjælpe dig til at få et 
fællesskab med Jesus og hans lidelser?
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 1 Sam 2,12-3,18

Til eftertanke

13. SEPTEMBER 2022

VILLIG TIL AT LYTTE

”Da kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte lige- 
som de andre gange: ‘Samuel, Samuel!’ og han svarede: ‘Tal, din 
tjener hører!’“ (1 Sam 3,10).

Har du nogensinde hørt Helligåndens stille stemme, men ignore-
ret den? Så gik alt galt, og du tænkte for dig selv: ”Hvorfor lyttede 
jeg dog ikke?“

Første Samuelsbog beskriver en beretning om en gammel mand 
og to onde sønner, som ikke lyttede til Herren, og en lille dreng, 
som gjorde det. Til trods for stærke advarsler fra Gud ændrede de, 
som havde brug for det, ikke deres handlemåde.

Hvilken kontrast kommer tydeligt frem her mellem dem, der  
lytter til Gud, og dem, der ikke gør det?

Elis sønner var optaget af andre ting end det, der hørte Gud til. 
Og da Eli havde hørt, hvad Gud ønskede, og talt med sine sønner, 
gjorde han tilsyneladende ikke andet. Og sønnerne var tydeligvis 
ikke parate til at underkaste detaljerne i deres liv Guds vilje. Hvil-
ken kontrast til den unge Samuel!

Prædikant Charles Stanley beskriver, hvor vigtigt det er at opdyrke 
åbenhed over for Guds stemme i det, han kalder ”at skifte til 
frigear“. Han siger: ”Helligånden … taler ikke for at videregive in-
formation. Han taler for at få et svar. Og han er klar over, at det er 
spild af tid at foreslå noget, der går på tværs af vores eget skema, 
når det allerede optager så stor en del af vores opmærksomhed. 
I sådanne situationer er han ofte tavs. Han venter på, at vi bliver 
frie nok til at høre og med tiden adlyde“ (The Wonderful Spirit-Filled 
Life, Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992, s. 179-180).

Hvad tror du, Stanley mener med at ”blive frie nok til at høre og 
med tiden adlyde“? Hvad har du brug for at gøre i dit liv for at 
fremme åbenhed over for Guds stemme og en beslutsomhed for 
at være lydig mod hans ledelse?

TIRSDAG
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 1 Sam 13,1-14

Til eftertanke

14. SEPTEMBER 2022

SELVTILSTRÆKKELIGHED

Da Eva syndede i Edens Have, skyldtes det ikke kun, at hun tviv-
lede på Guds ord. Det grundlæggende problem var hendes tro på, 
at hun havde visdom nok til selv at afgøre, hvad der var godt og 
rigtigt. Når vi stoler på vores egen dømmekraft i modsætning til at 
stole på Guds ord, åbner vi os selv for alle mulige problemer.

Beretningen om Saul beskriver selvtilstrækkelighedens trin og 
den efterfølgende tragedie. Samuel salvede Saul som Guds konge 
(1 Sam 10,1) og gav ham specifikke instrukser (1 Sam 10,8), men 
Saul var ulydig.

Læs den næste del af beretningen. Hvad gjorde Saul, som førte 
til hans undergang?

Tre trin førte Saul ned ad selvtilstrækkelighedens vej kort tid efter, 
at han var blevet salvet til konge. Ingen af de tre trin i sig selv var 
så frygtelige, men de indeholdt spirer til en tragedie, fordi de blev 
taget uafhængigt af Gud. Læg mærke til rækkefølgen.

1. Saul sagde: ”… jeg så, at folkene forlod mig og spredtes“ (1 Sam 
13,11). Samuel ikke var til stede; Saul var under pres, og han be-
dømte selv, hvad der var ved at ske.

2. Saul gik fra ”Jeg så“ til ”Jeg sagde“ – at filistrene ville besejre dem 
(1 Sam 13,12). Det, han så med sine egne øjne, formede det, han 
sagde eller sluttede sig til med hensyn til situationen.

3. Saul gik fra ”Jeg sagde“ til ”Jeg tog mod til mig“ og bragte brænd-
offeret (1 Sam 13,12). Hvad Saul tænkte, påvirkede nu hans fø-
lelser.

Vi har alle gjort det samme: vi stoler på vores egne menneskelige 
øjne. Det fører os til at stole på vores egne menneskelige tanker, 
som fører til, at vi stoler på vores egne menneskelige følelser. Og 
så handler vi ud fra disse følelser.

Hvorfor tror du, Saul valgte at følge sin egen vurdering, selv om 
Guds tydelige instrukser stadigvæk lød i hans ører? Hvis vi ved, 
at vi er skrøbelige og kun har ufuldkommen kundskab, hvorfor 
forsøger vi så alligevel at stole på os selv? Hvad kan vi gøre for 
at lære at stole mere på Guds befalinger end på os selv?

ONSDAG
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 Zak 4

Til eftertanke

15. SEPTEMBER 2022

ERSTATNINGER

Overgivelse til Guds vilje bliver undermineret, når vi stoler på vo-
res egen styrke. Det er også muligt at stole på andre erstatninger 
for Gud. Det kan være, man føler sig trist og forsøger at købe sig til 
noget glæde. Hvis man føler sig utilstrækkelig, kan det være, man 
forsøger at blive berømt for at få anerkendelse. Problemer i ægte-
skabet kan føre til utroskab i søgen efter intimitet eller spænding.

Mange af de ting, vi gør, kan lette trykket, men de løser ikke nød-
vendigvis problemet. Kun guddommelig hjælp kan gøre det. Pro-
blemet er, at vi ofte stoler på erstatninger i stedet for på Gud selv.

Her er tre erstatninger, som vi måske bruger i stedet for Gud:
1. Menneskelig logik eller tidligere erfaringer, når vi i virkeligheden 

har brug for ny guddommelig åbenbaring.

2. Blokering af problemerne fra vores sind, når vi har brug for 
guddommelige løsninger.

3. Flugt fra virkeligheden og fra Gud, når vi har brug for samvær 
med Gud for at få guddommelig kraft.

Zakarias hjælper os til at fokusere på det, der virkelig betyder 
noget, når vi fristes til at bruge erstatninger. Efter mange år i eksil 
var de landflygtige endelig kommet hjem fra Babylon og begyndte 
straks genopbygningen af templet. Men de mødte ufattelig stor 
modstand (se Ezra 4-6). Zakarias kom så med sit opmuntrende 
budskab til Zerubbabel, som var leder for genopbygningen.

Hvad mener Gud i Zak 4,6? Hvordan kunne fuldførelsen af et 
byggeprojekt påvirkes af Helligånden? Hvad lærer det os om  
forholdet mellem Helligånden og de praktiske ting, vi gør?

Gud forhindrede ikke modstanden mod templet og sparede ikke 
Zerubbabel fra den stress, han blev udsat for. Og Gud vil heller 
ikke altid beskytte os mod modstand. Men når vi møder mod-
stand, kan Gud bruge den som en smeltedigel for at lære os at 
stole på ham.

Hvad er din første reaktion, når du bliver stresset? Mad? TV? 
Bøn? Overgivelse til Gud? Hvad siger dit svar om dig selv og de 
ting, du har brug for at lære eller lave om på?

TORSDAG
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16. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og profeter, ”Eli og hans sønner“, s. 298-301 
og ”Sauls formastelse“, s. 320-324.

Underkastelse under Gud vilje kræver, at vi lægger vores egne 
ønsker og ambitioner til side. Dette baner vejen for sand tjeneste 
for andre. Når vi lever for Gud, lever vi i konstant åbenhed over 
for Guds stemme. Vi må være i stand til at genkende farerne ved 
at stole på os selv og på erstatninger for Guds Ord og hans kraft. 
Underkastelse under Guds vilje er væsentlig for kristenlivet, og 
derfor vil Gud måske tillade smeltedigler i vores liv for at lære os 
at være afhængig af ham.

”Elis forsømmelse er tydeligt fremlagt for enhver far og mor i lan-
det. Som følge af hans vanhellige hengivenhed og hans uvilje til at 
udføre en ubehagelig pligt høstede han sine egensindige sønners 
uretfærdighed. Både faderen, som tillod ondskaben, og børnene, 
som udførte den, var skyldige for Gud, og han ville ikke modtage 
noget slagtoffer for deres overtrædelser“ (Ellen White, Barnet i 
Hjemmet, s. 268).

1. Tal sammen i klassen om Guds søns ufattelige storhed, da 
han kom til jorden som et menneske for at dø for vores syn-
der. Hvad siger det om betydningen af selvopofrelse og selv-
fornægtelse til fordel for andre? Vi kan aldrig gøre noget, der 
svarer til, hvad Jesus gjorde, men hans handlemåde viser et 
princip, som vi altid bør have for øje. Hvad kan vi i vores egen 
sfære gøre for at efterligne den form for overgivelse og selvo-
pofrelse, som Jesus viste os på korset?

2. For mange kan det være skræmmende at underkaste sig 
Guds vilje uden at vide, hvad der så vil ske. Hvordan kan du 
rådgive mennesker, som stoler på sig selv i stedet for på Gud? 
Hvad kan du sige, som kan hjælpe dem til at komme af med 
deres frygt for ikke at kende eller være i stand til at styre 
fremtiden?

3. Hvad kan I rent praktisk gøre for at hjælpe mennesker til at 
indse, at de kan overgive sig til Gud, og at hans vej er den 
bedste? Hvordan kan Gud bruge dig/jer til at hjælpe andre til 
at opleve hans kærlighed og villighed til at hjælpe?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: ‘Elí, Elí! lemá 
sabaktáni?’ – det betyder: ‘Min Gud, min Gud! Hvorfor har du 
forladt mig?’“ (Matt 27,46).

Hver gang vi ser på emnet lidelse, må vi overveje, hvordan synd 
og lidelse opstod. Gennem guddommelig åbenbaring har vi gode 
svar: Det skete, fordi frie væsener misbrugte den frihed, som Gud 
havde givet dem. Det fører til et andet spørgsmål: Vidste Gud på 
forhånd, at disse væsener ville falde? Ja, men det er tydeligt, at 
han mente, at det, som C.S. Lewis skrev, ”var risikoen værd“.

Risikoen værd? For hvem? For os, mens Gud sidder i himlen på sin 
trone? Egentlig ikke. Frihed for alle hans intelligente skabninger 
var et så urørligt princip, at frem for at nægte os frihed valgte Gud 
selv at bære de lidelser, som er en følge af vores misbrug af denne 
frihed. Denne lidelse ser vi i Jesu liv og død, hvor han som menne-
ske blev udsat for lidelse og derved skabte en forbindelse mellem 
himmel og jord, som vil vare i al evighed.

Hvad led Kristus for vores skyld? Hvad kan vi lære fra hans  
lidelser?

· Luk 2,7.22-24
· Matt 2,1-18
· Joh 8,58-59
· Luk 22,41-44
· Matt 27,51-52
· Rom 6,23
· Tit 1,2
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SØNDAG

 Luk 2,7. 22-24
 Matt 2,1-18

 

Joh 1,46

Til eftertanke

18. SEPTEMBER 2022

JESU BARNDOM OG UNGDOM

Bibelen siger ikke meget om de første år af Jesu liv. Men nogle få 
vers fortæller os noget om de forhold og den verden, hvori Frelse-
ren blev født.

Hvad ser vi i disse vers, som giver os en indikation af, hvordan 
Jesu liv var helt fra begyndelsen (se også 3 Mos 12,6-8)?

Jesus var selvfølgelig ikke det første menneske, som levede i fat-
tigdom, eller som blev udsat for, at nogen ønskede at slå ham ihjel 
lige fra begyndelsen. Men der er et andet element, som hjælper os 
til at forstå, hvor enestående den lidelse var, som Jesus blev udsat 
for, helt fra han var lille.

Teksten antyder, hvad historien bekræfter, at Nazaret havde 
et tvivlsomt ry. Hvordan kan det hjælpe os til bedre at forstå, 
hvilke lidelser den unge Jesus blev udsat for?

Bortset fra Adam og Eva før syndefaldet var Jesus den eneste 
syndfri person, som har levet på jorden. I sin renhed og syndfri-
hed var han omsluttet af en verden af synd. Det må have været en 
sand tortur for ham, også som barn, at hans rene sjæl hele tiden 
var i kontakt med synd. Selv i vores hårdhed på grund af synd 
viger vi ofte tilbage fra at blive udsat for synd og ondskab, som 
vi finder afskyelig. Forestil dig, hvordan det må have været for 
Kristus, hvis sjæl var ren, som ikke i det hele taget var besmittet af 
synd. Tænk over den store kontrast mellem ham og dem, han var 
omgivet af. Det må have været umådelig smertefuldt for ham.

Spørg dig selv: ”Hvor følsom er jeg over for den synd, som findes 
over alt omkring mig? Generer det mig, eller er jeg blevet hær-
det mod den?“ Hvis du er blevet hærdet, kan det så skyldes de 
ting, du læser, ser eller gør?
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MANDAG

 Matt 12,22-24
 Luk 4,21-30
 Joh 8,58-59

 

 Matt 23,37

Til eftertanke

19. SEPTEMBER 2022

FORAGTET OG OPGIVET AF MENNESKER

Mens du læser, så husk på, at Jesus var guddommelig, himlens 
og jordens skaber, som frivilligt kom for at give sig selv som et 
offer for verdens synd. Hvordan er disse vers med til at fremme 
vores forståelse af den lidelse, som Jesus gennemgik her på  
jorden?

Jesu liv, gerninger og undervisning blev hele tiden misforstået 
både af folkets ledere og også af almindelige mennesker. Det førte 
til, at han blev afvist og lagt for had af de mennesker, han kom 
for at frelse. På en måde må det have været som en forælder, der 
ser sit vildfarne barn i behov for hjælp, og selv om forælderen er 
villig til at give alt for sit barn, afviser barnet forælderen og udviser 
foragt mod måske den eneste person, som kan redde barnet fra 
total ødelæggelse. Det var, hvad Jesus mødte, mens han var her på 
jorden. Det må have været umådelig smertefuldt for ham.

Hvad fortæller dette vers om, hvad Jesus følte over at blive af-
vist? Var han ked af det på egne vegne, som vi så ofte er det, når 
vi bliver afvist, eller var der en anden grund?

Vi har nok alle oplevet smerten ved at blive afvist, og måske lig-
nede vores smerte Kristi smerte i, at den var uselvisk. Vi var kede 
af det, ikke fordi vi blev afvist, men på grund af, hvad den afvis-
ning ville betyde for den, som afviste os. Måske er det en, vi holder 
meget af, som nægter at modtage frelsen i Jesus Kristus. Forestil 
dig, hvordan det må have været for Jesus, som var klar over, hvad 
han skulle gennemgå for at frelse sine medmennesker, og samti-
digt var klar over, hvad følgerne af deres afvisning ville blive.

”Det var på grund af sin uskyld, at han [Kristus] følte Satans an-
greb så stærkt“ (Ellen White, Selected Messages, 3. bd., s. 129).

Hvad kan du lære af Kristus, som kan hjælpe dig til bedre at 
møde smerte og afvisning? Hvad viser hans eksempel? Hvordan 
kan du bruge det i dit eget liv?
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 Matt 26,39
 Mark 14,33-36

Luk 22,41-44

Til eftertanke

20. SEPTEMBER 2022

JESUS I GETSEMANE

”... og sagde til dem: ‘Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og 
våg!’“ (Mark 14,34).

Hvad Jesus end måtte lide i de 33 år, han var her på jorden, kan intet 
sammenlignes med det, han begyndte at blive udsat for i de sidste 
timer inden korset. Fra evighed (Ef 1,1-4; 2 Tim 1,8-9; Tit 1,1-2) var 
Jesu offer for verdens synd planlagt, og nu gik det hele i opfyldelse.

Hvad fortæller disse tre tekster om Kristi lidelser i Getsemane?

”Han gik et lille stykke bort fra dem – men ikke længere end at de 
både kunne se og høre ham – og kastede sig ned på jorden. Han 
følte, at synden skilte ham fra hans Far. Svælget var så stort, så 
mørkt og så dybt, at hans sjæl gyste over det. Han måtte ikke bruge 
sin guddomsmagt til at slippe for denne sjælekamp. Som menneske 
måtte han lide under følgerne af menneskets synd. Som menneske 
måtte han udholde Guds vrede over synderne.

Kristus befandt sig nu i en situation, der var vidt forskellig fra, 
hvad han tidligere havde prøvet. Den kan bedst beskrives med 
profetens ord: ‘Vågn op, sværd! imod min hyrde, mod den mand, 
der står mig nær, siger Hærskarers Herre’ (Zak 13,7). Som stedfor-
træder og garant for den syndige menneskehed led Kristus under 
den guddommelige retfærdighed. Han så, hvad retfærdighed be-
tyder. Hidtil var han gået i forbøn for andre; nu længtes han efter 
en til at gå i forbøn for sig selv“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 603-604).

Mediter over det, der skete for Jesus i Getsemane. Verdens synd 
begyndte at falde på ham. Forestil dig, hvordan det må have væ-
ret. Aldrig er noget menneske, hverken før eller senere, blevet 
kaldet til at gennemgå noget lignende. Hvad fortæller det os om 
Guds kærlighed til os? Hvilket håb kan du selv finde deri?
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Til eftertanke

21. SEPTEMBER 2022

DEN KORSFÆSTEDE GUD

Henrettelse ved korsfæstelse var en af de mest grusomme straffe 
benyttet af romerne. Den blev regnet som den frygteligste måde 
at dø på. Det var frygteligt for enhver, der blev dræbt på denne 
måde, og især for Guds søn! Vi må altid huske, at Jesus blev et 
menneske som os. Den fysiske smerte må have været uudholdelig. 
Han blev slået og pisket, nagler blev banket gennem hans hænder 
og fødder, og vægten af hans egen krop rev og sled i sårene. Dette 
var forfærdeligt selv for de hårdeste og mest barkede kriminelle. 
Hvor var det uretfærdigt, at Jesus, som var helt uskyldig, skulle 
lide en sådan skæbne.

Men vi ved, at Kristi fysiske lidelser var milde i forhold til det, der 
virkelig skete. Dette var langt mere end henrettelsen af en uskyl-
dig mand.

Hvilke begivenheder, der omgav Jesu død, viste, at der foregik 
mere, end de fleste tilstedeværende på det tidspunkt forstod? 
Hvilken betydning kan vi finde i hver af disse begivenheder, som 
kan hjælpe os til at se, hvad der skete?

Matt 27,45

Matt 27,51-52

Mark 15,38

Det er tydeligt, at der foregik langt mere end henrettelsen af en 
uskyldig mand, hvor uretfærdig den end var. Ifølge Skriften blev 
Guds vrede over synd, vores synd, udgydt over Jesus. På korset led 
Jesus en retfærdig Guds harme over synd, hele verdens synd. Je-
sus led altså på en måde, der var dybere, mørkere og mere smer-
tefuld, end noget andet menneske kunne kende til eller opleve.

Når du møder vanskeligheder og kampe i dit liv, hvilket håb og 
hvilken trøst kan du finde i, at Jesus virkelig led og døde for dig 
på korset?
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 ApG 14,22
 Fil 1,29

2 Tim 3,12

 Joh 10,28
 Rom 6,23

Tit 1,2
1 Joh 2,25

 

22. SEPTEMBER 2022

DEN LIDENDE GUD

Vi kan ligeså godt vænne os til det: så længe vi befinder os her i 
verden, kommer vi til at lide. Det er vores skæbne som syndige 
mennesker. Intet i Bibelen lover os noget andet. Tværtimod.

Hvad siger disse tekster om dette tema?

Men midt i vores lidelser bør vi huske to ting.

For det første har Kristus, vores Herre, lidt langt mere, end nogen 
af os vil være i stand til. På korset var det ”vore sygdomme, han 
tog, det var vore lidelser, han bar“ (Es 53,4). Det, vi kun kender til 
som enkeltpersoner, led han for os alle. Han, som var uden synd, 
blev ”gjort til synd for os“ (2 Kor 5,21), og led på en måde, som vi 
syndige skabninger aldrig vil kunne forestille os.

Men for det andet bør vi, når vi lider, huske følgerne af Kristi lidel-
ser, dvs. hvad vi er blevet lovet ved det, Kristus har gjort for os.

Hvad er vi blevet lovet?

Uanset, hvad vi må lide her, har vi i evangeliet både et løfte om 
evigt liv og om, at vi i tro i dag kan stå som fuldkomne i Jesus. Det 
har vi takket være Jesus, fordi han tog straffen for vores synd. 
Vores eksistens her og nu, med al dens smerte, skuffelser og tab, 
varer kun et øjeblik, hvis vi sammenligner med den evighed, der 
venter os – en evighed i en ny himmel og en ny jord, som er uden 
synd, lidelse og død. Alt dette er vi blevet lovet og forsikret om på 
grundlag af Jesus og hans fuldkomne offer, fordi han gik ind i smel-
tediglen. Derfor vil han snart ”mættes ved sin indsigt“ (Es 53,11).
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23. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Jesu Liv, ”Getsemane“, s. 497-505.

”Tre gange havde han opsendt denne bøn. Tre gange var det men-
neskelige i ham veget tilbage for det sidste, afgørende offer. Men 
nu viser menneskeslægtens historie sig for verdens Frelser. Han 
ser, at lovens overtrædere må gå til grunde, hvis de bliver overladt 
til sig selv. Han ser menneskets hjælpeløshed. Han ser syndens 
magt. En fortabt verdens lidelser og elendighed viser sig for ham. 
Han ser den skæbne, der truer den, og hans beslutning er taget. 
Han vil frelse mennesket, uanset hvad det måtte koste ham selv. 
Han tager imod sin blodige dåb, for at millioner af fortabte kan 
opnå evigt liv gennem ham. Han har forladt de himmelske boliger, 
hvor alt er renhed, lykke og herlighed, for at frelse det ene mi-
stede får, den ene verden, der er gået fortabt på grund af synd. Og 
han vil ikke svigte sin opgave. Han vil blive sonofferet for en slægt, 
der har valgt at synde. Nu er der kun lydighed i hans bøn: ‘Hvis det 
ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke 
det, så ske din vilje’“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 607-608 ).

1. Hvor meget betyder Jesu lidelse for vores skyld for os? Er det 
en hjælp for os, når vi selv møder lidelse, at tænke på, hvad 
Jesus følte, da han ofrede sig? Tænk over dit svar og tænk 
over følgende udtalelse fra Ellen White: ”Al den lidelse, som er 
en følge af synd, blev udøst over Guds syndfrie søns hjerte“ 
(Selected Messages, 3. bd., s. 129).

2. Tal sammen i klassen om Jesu lidelser, som vi har studeret i 
denne uge. Hvilke smeltedigler blev Jesus udsat for? Hvordan 
ligner de vores, og hvordan er de anderledes? Hvad kan vi 
lære af, hvordan han mødte sine udfordringer, og hvordan 
kan det hjælpe os i vores egne smeltedigler?

3. Nedskriv nogle af dine yndlingsløfter fra Bibelen, som du kan 
holde fast ved, når du oplever sorg og smerte. Del dem med 
klassen.

4. Skriv et kort resumé med nogle få fremhævede punkter fra 
dette kvartals studier. Hvilke spørgsmål blev besvaret for dig? 
Hvilke problemstillinger er endnu ubesvarede? Hvordan kan vi 
hjælpe hinanden med de ting, som er vanskelige for os?

Spørgsmål
til drøftelse
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