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UGEN 12.-18. MARTS 2023

”Du skal bringe takoffer til Gud og indfri dine løfter til den Høje-
ste. Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære 
mig“ (Sl 50,14-15).

Selv i tilsyneladende håbløse situationer er Gud den vigtigste  
personlige kontakt og omsorgsperson.

Idet Daniel tænker på de sidste tider, forkynder han: ”Der bliver en 
trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag 
har været til“ (Dan 12,1). Man oplever den ene krise efter den anden. 
Naturkatastrofer, pandemier, hungersnød, sygdom, arbejdsløshed, 
økonomisk ubalance med mere sætter vores tålmodighed på en 
hård prøve. Det kan være vanskeligt at træffe kloge beslutninger i 
sådanne situationer. Somme tider kommer vi til at stå i et dilemma, 
hvor ingen af løsningerne er optimale. Hvordan ser den ”rigtige“ 
løsning så ud?

Denne studievejledning beskæftiger sig ud over bibelske tekster 
også med deraf uafhængige, ekstreme situationer. Det afføder føl-
gende spørgsmål: Hvordan kan kristne standarder være en hjælp, 
når der skal træffes beslutninger i sådanne tilfælde?

Søndag Henvend dig til Gud 2 Krøn 20,1-22
Mandag Hav fuld tillid til Gud 1 Krøn 21,1-14
Tirsdag Fokusér på Guds fremtid 2 Pet 3,3-12
Onsdag Spørg om Guds vilje 1 Joh 2,15-17
Torsdag Vær standhaftig Åb 13,11-17
Fredag Tænk på Guds rige Matt 6,32-33

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge I ekstreme situationer
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SØNDAG 12. MARTS 2023

2 Krøn 20,1-22
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
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Henvend dig til Gud

Hvordan reagerer Joshafat på den truende katastrofe? 

Hvornår har du oplevet, at Gud har kæmpet for dig i en bestemt 
livssituation?

Joshafat er Judas fjerde konge efter rigets deling. I løbet af sine 25 år 
som hersker (876-851 f.Kr.) forsøger han at handle efter Guds vilje 
(v. 31-33). Han indsætter gudfrygtige dommere (19,4-11) og vil gerne 
vide, om Gud støtter et krigstogt med Akab (18,6).

Ammonitterne, moabitterne og me’unitterne har slået sig sammen 
og rykker frem for at angribe Juda. Joshafat henvender sig til Gud, 
beordrer landsdækkende faste og samles med sine undersåtter i 
templets forgård. Han stoler ikke blindt på sine evner, men søger 
hjælp hos Gud. Hans tillid belønnes, da levitten Jahaziel drevet af 
Herrens ånd siger: ”Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af 
denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds“ (v. 15).

Joshafat må tage en hurtig beslutning for at afværge fare for sit 
land. At krisen får en lykkelig udgang, kan han takke Gud for. Det er 
sjældent, at en sådan beslutning sker til alles tilfredshed.

Dilemma nr. 1: I 2016 kunne man se spillefilmen Terror – din dom 
på flere kanaler. Den bygger på et teaterstykke af Ferdinand von 
Schirach og handler om en retssag. Det drejer sig om en fiktiv sag: 
Et passagerfly letter fra Berlin med 164 passagerer og kapres. Flyet 
skydes ned. I cockpittet sad en terrorist. Hans mål var det fyldte  
stadion, Allianz-arena i München. Den anklagede major i flyve- 
våbnet, Lars Koch, traf beslutningen om nedskydningen uden at 
have fået ordre til det af sin foresatte. Han gjorde det for at undgå 
en endnu større katastrofe. Seerne bliver opfordret til som læg- 
dommere at træffe afgørelsen: skyldig eller ikke-skyldig. 

Selve filmens slutscene blev først vist, efter at seerne havde taget 
stilling til skyldsspørgsmålet og i overensstemmelse med denne  
afgørelse. 13% dømte majoren skyldig, 87% ikke-skyldig. Hvilken  
afgørelse ville jeg mon have truffet?
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 1 Krøn 21,1-14
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Hav fuld tillid til Gud

Hvori består Davids fejl? Hvad kan vi lære af den?

David står i et dilemma. Tre års hungersnød, tre måneders flugt fra 
sine fjender eller tre dage med pest? Uanset hvilken straf han væl-
ger, så vil det få negative konsekvenser for ham og hans land. Men 
hvad består Davids fejl i? Hvorfor skal han straffes? Det er en gåde 
for læserne. Det, der gør udslaget, er folketællingen, som Joab kun 
modvilligt gennemfører på Davids ordre. Følgende årsager kan have 
spillet en rolle:

• David vil danne sig et overblik over sine væbnede styrker. Han 
stoler mere på egen magt end på Gud. Han forventer ikke Guds 
indgriben, som ellers var årsag til, at Guds folk sejrede under 
Gideon på trods af, at de var i undertal (Dom 7).

• Det er ikke Gud, der – som dengang med Moses – har beordret 
denne tælling (4 Mos 1,2ff; 26,2ff). David burde have søgt råd hos 
Gud først.

• David afleverede ikke sonepengene i Åbenbaringsteltet (2 Mos 
30,11-16). Da der under Moses blev holdt mønstring, skulle alle 
over 20 år betale en halv sekel for ikke at blive ramt af en plage.

Dilemma nr. 2: Under corona-pandemien hørte man begrebet  
”triagering“. Det benyttes inden for militærmedicinen og er et  
redskab til prioritering af, hvilke tilskadekomne der skal forsørges 
først, og i hvilken rækkefølge de bør behandles. Spørgsmålet bli-
ver aktuelt i takt med, at intensivafdelingerne bliver overbelastet: 
Hvem skal tilbydes en seng og livsvigtig behandling, og hvem skal 
ikke? Hvordan når en læge eller et lægeteam frem til den ”rigtige“ 
afgørelse? Det praktiseres allerede på skadestuer: Hvem behandles 
hvornår? Det er ikke uden grund, at den almene befolkning opfor-
dres til ikke at tage på skadestuen med en forkølelse eller småska-
vanker. 

MANDAG 13. MARTS 2023
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2 Pet 3,3-12
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Fokusér på Guds fremtid

Hvilke tvivl spreder ”spotterne“? 

Hvad har eviggyldig værdi set i lyset af endens tid? 
Hvor kan mit liv afspejle det?

Apostlene, øjenvidnerne til Jesu liv og forkyndelse, dør efterhånden. 
Man hører røster, der stiller sig tvivlende i forhold til budskabet om 
Jesu snarlige genkomst. Peter forsikrer om, at Gud oplever tid an-
derledes, og at Jesu genkomst ikke trækker ud, men at mange men-
nesker får muligheden for omvendelse og frelse på grund af denne 
ventetid. 

Med Jesu komme begynder skabelsens grundlæggende fornyelse. 
Da de materielle goder her på jorden ikke har blivende værdi, for-
maner Peter sine tilhørere og læsere om at besinde sig på det, som 
har evig (eller: evigheds) værdi. 

Dilemma nr. 3: Under nationalsocialismen var Dietrich Bonhoeffer 
aktiv modstander af regimet. Han beskæftigede sig blandt andet 
med spørgsmålet om, hvorvidt man burde lade en diktator fort-
sætte sine gerninger eller burde standse ham med magt. I alt dette 
mistede han aldrig håbet.

”Jeg tror, at Gud kan og vil skabe noget godt ud af alting, også det 
ondeste. Dertil har han brug for mennesker, der får det bedste ud af 
alting. Jeg tror på, at Gud i enhver nødsituation vil give os netop så 
megen modstandskraft, som vi har brug for. Men han giver den ikke 
før tid, for at vi ikke skal stole på os selv, men kun på ham. En sådan 
tro burde overvinde al frygt for fremtiden. Jeg tror også, at vore fejl 
og fejltagelser ikke er forgæves, og at det ikke er vanskeligere for 
Gud at håndtere dem end at håndtere vore tilsyneladende gode 
gerninger. Jeg tror, at Gud ikke er en tidløs skæbne, men at han ven-
ter og reagerer på oprigtigt mente bønner og ansvarlige gerninger“ 
(D. Bonhoeffer, Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943).

TIRSDAG 14. MARTS 2023
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Spørg om Guds vilje

Hvad opfordrer Johannes de troende til? 

Hvordan kan det lade sig gøre i praksis?

”Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds 
vilje, bliver til evig tid“ (v. 17). Her beskrives en skarp modsætning 
mellem kærlighed til verden og kærlighed til Gud. Johannes nævner 
tre faktorer:

• Øjnenes lyst er grådigheden eller det inderlige ønske om at kom-
me i besiddelse af flere og bedre ting, end man allerede har. Det 
medfører misundelse i forhold til andre.

• Kødets lyst er det stærke begær efter at stille fysiske behov på 
ulovlig eller umoralsk vis.

• Pral med jordisk gods er præget af stolthed og mangel på ydmyg-
hed og anerkendelse af, at æren tilkommer Gud i alle ting.

Det er svært at finde den rette balance. Gud har skabt verden, for 
at vi skal glædes ved den og lovprise ham for hans skaberværk. 
Måden, vi tænker, føler og bruger vores vilje på – også hvad angår 
materielle ting – kan ære Gud. Den kan til gengæld også stå i vejen 
for en god relation til Gud. 

Dilemma nr. 4: Industrinationernes befolkninger lever på en måde, 
som er stærkt belastende for miljøet. Der er en voksende forståelse 
for miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Hvor konsekvent der sættes 
ind med tiltag til fordel for miljøet og mennesker i andre lande, af-
hænger dog også af, hvad man synes, man kan byde folk. Skal man 
gå over til udelukkende at købe fairtrade-produkter og helt undgå 
flyrejser? Købe levnedsmidler fra lokalområdet og sæsonbestemte 
fødevarer? Ikke købe mere, end man har brug for? Hvornår har jeg 
”nok“? Hvad har jeg (ikke) brug for? Hvad kan og vil jeg bevidst give 
afkald på?

ONSDAG 15. MARTS 2023
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Åb 13,11-17
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Vær standhaftig

Hvilke udfordringer taler teksten om? 

Hvordan er det muligt at (over)leve i dette scenarie?

Det medfører store eksistentielle problemer, når man ikke kan  
købe eller sælge. Man mister mere end sin selvstændighed. Hvis 
man ikke har kontakter eller er selvforsynende, bliver man nødt til 
at undvære meget af det, der plejer at være en selvfølge: mad, tøj, 
mobilitet, tag over hovedet, lægehjælp m.m.

De, der har sat sig ind i Åb 13 og Dan 12, forudser dette scenarie i 
endens tid. Den slags indskrænkninger har man dog også kendt til i 
fortiden. De første kristne, som ikke ville tilbede kejseren, fik frata-
get deres tilladelse til at gøre forretninger. Valdeserne og andre for-
fulgte kristne flygtede til øde områder. Der findes stadig forfulgte 
kristne i mange lande.

Den, der ikke bærer dyrets mærke, vil ikke kunne købe eller sælge. 
I Åb 18,9-11 omtales til gengæld købmænd, der græder og sørger, 
fordi de i forbindelse med Babylons undergang ikke kan købe eller 
få afsat deres varer.

Dilemma nr. 5: Årene 1933-1945 var det mørkeste kapitel i tysk hi-
storie. Det var især den jødiske befolkning, der led. Sabbatten d. 1. 
april 1933 begyndte boykotten af jøderne. Der hang plakater foran 
jødiske butikker, lægepraksisser og advokatkontorer: ”Tyskere! Gå 
til modstand! Køb ikke hos jøder!“ Både medarbejdere og kunder 
blev truet eller mishandlet. Snart efter fik jøder ”Berufsverbot“ på 
mange arbejdspladser. Fra januar 1939 skulle de kalde sig Israel 
henholdsvis Sara, og fra efteråret 1941 skulle de bære en jøde-
stjerne. Jøder fik systematisk frataget deres rettigheder og blev ud-
ryddet. Hvis man viste solidaritet, blev man straffet. Størstedelen af 
den ”kristne“ befolkning tav eller samtykkede.

Fremmedhad kommer ikke altid så åbenlyst til udtryk. Hvad bør æn-
dre sig i dag og hos os (hos mig), for at ethvert menneske behandles 
humant og med respekt?

TORSDAG 16. MARTS 2023
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Matt 6,31-33
 

 Forståelse

 
 

 Resumé

 
Egne tanker

Tænk på Guds rige

Med hvilken begrundelse kan man opfordre mennesker til ikke at 
bekymre sig om morgendagen? 

Hvor mødes tanken om Guds rige med mit livs virkelighed?

Der findes ikke en brugsanvisning, der siger, hvordan man skal 
agere rigtigt i krisetider. Adfærden må tilpasses de aktuelle om-
stændigheder og udfordringer. For at kunne gøre det, kan det være 
en hjælp at søge råd hos en udenforstående. Det kan være Gud, og 
det kan være andre mennesker. Målet er at forblive tro imod Gud og 
hans vilje også i ekstreme situationer. 

Jesus opfordrer os til ikke at bekymre os om mad, tøj og husly i 
fremtiden (dagen i morgen), men derimod rette blikket mod livet i 
Guds rige (det vil sige under hans herredømme) her og nu.

”På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen“ 
(Dan 12,1). Guds plan rækker ud over krisetider, og den griber om-
sorgsfuldt ind i vores aktuelle situation.

FREDAG 17. MARTS 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Dilemmaer tydeliggør vanskeligheden ved at træffe ”rigtige“  
beslutninger i ekstreme situationer. 

Hvornår har I skullet tage stilling til ”pest eller kolera“? 
Hvad hjalp jer til at træffe et valg?

  2 Krøn 20,1-22
Hvordan reagerer Joshafat på den militære trussel? 
Hvem eller hvad hjælper ham i den situation? 

Hvad får I personligt ud af denne beretning?

  1 Joh 2,15-17
Johannes skelner mellem kærlighed til verden og kærlighed til 
Gud. Hvor går skillelinjen? 

Hvordan holder I balancen mellem kærlighed til verden og  
afstandtagen fra verden?

  2 Pet 3,3-12
Hvorfor lyttes der til ”spotterne“? 

Hvad ville ændre sig, hvis I vidste, at Jesus kom igen om 10 år  
eller om 10 måneder? 

Hvorfor er det godt, at vi ikke kender tidspunktet?

  Matt 6,31-33
Hvordan kan man imødegå frygten for fremtiden? 

Hvordan ser et liv ud, der fokuserer på Jesu herredømme? 

Er ”Guds rige“ en realitet nu eller først i fremtiden eller begge dele?

Drøft et af dilemmaerne fra ugens studiemateriale. 

Hvilke forberedelser er det rimeligt at træffe, for at man i  
vanskelige tider kan være en tro forvalter af det, som Gud har 
betroet en?

DIALOG TIL SABBATTEN 18. MARTS 2023


