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Del Guds ord med
andre
”Sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit
ærinde“ (Es 55,11).
Når vi vidner, taler vi om Jesus. Men hvordan ville vi kende Jesus,
hvis vi ikke havde Bibelen? Hvor meget ville vi vide om den store
strid, Guds kærlighed, Jesu fødsel, liv, tjeneste, død, opstandelse og
genkomst, hvis vi ikke havde Bibelen?
Selv om naturen åbenbarer Guds majestæt og magt, åbenbarer den
ikke frelsesplanen. Jesus er ”det sande lys, som oplyser ethvert menneske“ (Joh 1,9). Det sker ved Helligåndens personlige arbejde med
mennesker. Men uden Guds ord, til at forklare guddommelig sandhed, er Helligåndens åbenbaring til os begrænset. Guds skrevne ord
er den tydeligste og største åbenbaring af Jesus, det levende ord.
Til trods for at de religiøse ledere studerede Guds ord, var der mange
af dem, der ikke opdagede dets primære budskab. Jesus sagde: ”I
gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop
de vidner om mig“ (Joh 5,39). Forstået på rette måde genspejler
enhver læresætning i Bibelen skønheden i Jesu karakter. Når vi deler
Guds ord med andre, er vores mål ikke først og fremmest at bevise,
at vi har ret, og at en anden person er forkert på den. Vores primære
formål er at åbenbare Jesus i hver eneste side af den sandhed, vi
deler.

Ugens tekster
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Sl 119,105
Jer 23,29
Hebr 1,1-3
2 Tim 3,14-17
1 Joh 1,7-9
Præd 3,1-2
2 Tim 4,2

SØNDAG

9. AUGUST 2020

Symboler på Guds ord
Sl 119,105
Jer 23,29
Luk 8,11
Matt 4,4

Hvilke fem symboler bruges for at beskrive Guds ord i disse skriftsteder? Hvorfor tror du, at netop disse fem symboler blev brugt til
at repræsentere Guds ord?
De forskellige symboler, som anvendes i disse tekster, beskriver nogle
af Skriftens primære funktioner. Når vi deler Guds ord med andre,
oplyser det hele livet. Mange mennesker har en forkert opfattelse af,
hvem og hvordan Gud er. Jesus, ”verdens lys“, bryder igennem dette
mørke. Gennem Guds ord kan Helligånden oplyse menneskers sind,
så de ser, hvordan Gud er.
Ifølge Jeremias er Guds ord som en ild og en hammer. Den fortærer
syndens hø i vores liv, og knuser vores hårde hjerter. Når vi hjælper
mennesker til at se Jesu herlighed i Bibelen, bliver deres hjerte knust,
og Guds kærligheds ild vil fortære den selviskhed, griskhed, begær
og selvoptagethed, som forurener deres liv.
Guds ord sammenlignes også med såkorn. Den vigtigste egenskab
ved et frø er, at det giver liv. Det tager tid for et frø at vokse. Ikke
alle frø spirer på samme tid. Ikke alle planter vokser lige hurtigt. Men
under de rette forhold vil livet i frøet bryde gennem jorden med nyt
liv. Når vi planter Guds ords såsæd i andre menneskers hjerter og
sind, vil vi ikke altid se øjeblikkelige resultater. Men frøet vil stille og
roligt vokse, og hvis de reagerer positivt på Helligåndens påvirkning,
vil det på Guds tid og sted give en høst til Guds rige.
Jesus sammenligner sit ord med brød, der giver næring. Som mange
af os ved, er der intet så tilfredsstillende som et godt stykke brød.
Guds ord stiller sjælens sult, og giver næring til vores inderste åndelige længsler. Når du deler løfterne i Guds ord med andre, og hjælper
dem til at se, at Jesus er Ordet, vil deres liv blive forvandlet af hans
godhed, fortryllet af hans kærlighed, forundret over hans nåde og
tilfredsstillet af hans nærhed.

Til eftertanke

Tænk igen over de sandheder, vi kun kender fra Bibelen. Det bør få
os til at værdsætte alt det, den lærer os.
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MANDAG

10. AUGUST 2020

Guds ords skaberkraft
Hebr 1,1-3
Hebr 4,12
Sl 33,6.9

Sammenlign teksterne. Hvad fortæller disse vers om Guds ords
kraft?
Guds ord er det levende ord. Menneskers ord kan tale om ting, som
er; men Gud taler om ting, som endnu ikke er, og gennem sit ords
kraft skaber han dem. Guds ord er skabende. De hørbare ord, der
udgår fra hans mund, har kraft til at skabe alt det, der udtales.
I Skabelsesberetningen i 1 Mosebog 1 bruges udtrykket ”Gud
sagde“ gentagne gange (1 Mos 1,3.6.11.14.20.24.26.29). Når Gud
udtalte sine ord, havde de en sådan kraft, at når han talte, fremstod
der tørt land, planter voksede frem, blomster blomstrede, frugttræer
gav frugt, og dyr sprang frem.
I 1 Mos 1 bruges der et fascinerende hebraisk ord for Guds skaberkraft. Det er ordet bara. I den form af ordet, som er brugt, beskriver
det, at Gud skaber noget ud af intet. Udsagnsordet bruges kun, når
Gud er grundledet. Det vil sige, kun Gud kan bara, altså skabe noget
ud af intet, og han gør det gennem sit talte ords kraft.
Guds skabte ikke alene denne verden gennem sit ords kraft; men han
opretholder den også gennem sit ord. Den samme kraft, som findes
i Guds talte ord, findes også i hans skrevne ord. Den samme Helligånd, som var aktiv under skabelsen, var også aktiv under Bibelens
inspiration. Han er til stede, når vi læser Bibelen, eller deler den med
andre. Guds ord indeholder en livgivende og livsforvandlende kraft.
”Den skabende kraft, som frembragte verdenerne, findes i Guds ord.
Dette ord meddeler kraft; det frembringer liv. Enhver befaling er et
løfte; hvis det med viljen godkendes og modtages i sjælen, bringer
det den Almægtiges liv med sig. Det forvandler menneskets natur og
genskaber Guds billede i sjælen“ (Ellen White, Uddannelse, s. 126).
Når vi personligt griber de løfter, vi finder i Guds ord, bliver vores liv
forandret. Og når vi hjælper andre til at tilegne sig disse fantastiske
løfter, vil Helligånden også forvandle deres liv.

Til eftertanke
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Gud talte, og det skete! Tænk på, hvad det egentlig indebærer.
Hvad fortæller det om Guds kraft? Hvordan kan Guds skaberkraft
være med til at bringe trøst?

TIRSDAG

11. AUGUST 2020

Fordele ved at studere Guds ord
Der er mange fordele ved at studere Guds ord. Apostlen Peter fortæller os, at vi gennem løfterne i Bibelen får ”del i guddommelig natur“
(2 Pet 1,4). Jakob taler om ”det ord, som er indplantet i jer, og som
kan frelse jeres sjæle“ (Jak 1,21). Paulus tilføjer, at ”hans nådes ord …
formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget“ (ApG
20,32). Bibelen har et frelsende formål. Når vi ser Jesus i hele Skriften,
forandres vi. Ved at betragte ham i hans ord, kommer vi til at ligne
ham (2 Kor 3,18). “For både den intellektuelle og den åndelige natur
gælder den lov, at de forandres ved at se. Sindet vænner sig gradvist
til de emner, det får lov at dvæle ved“ (Ellen White, Mod en bedre
fremtid, s. 447).
2 Tim 3,14-17
Joh 17,14-17

Hvilke yderlige fordele er der ved at studere Guds ord?
Paulus skrev til sin unge medarbejder Timotheus og formanede ham
til at forblive tro imod Skrifterne. Han nævner nogle af de fordele, der
ligger i at studere det inspirerede ord. Ifølge Paulus er Guds ord ”nyttigt til undervisning“. Det åbenbarer sandhed, og afslører falskhed.
Den giver et overblik over Guds plan for menneskeheden. Det irettesætter vores synd, korrigerer vores fejlagtige tankegang og oplærer os
i retfærdighed. Skriften åbenbarer Kristi retfærdighed. Den leder os fra
vores egen syndigheds tåbelighed til Kristi retfærdigheds skønhed. Når
vi ser Jesu uselviske kærlighed i modsætning til vores egen selvoptagethed, må vi forbløffes. Når vi i Bibelen ser dybden i hans kærlighed
og omsorg, bliver vi forandret. Når vi deler hans ord med andre, vil de
også blive fundamentalt forvandlet. Når vi betragter Jesus i hans ord,
bliver vi mere lig ham. At vidne handler ikke om, hvad vi tænker og
egentlig heller ikke om, hvad vi tror. Det handler om at dele de evige
sandheder, som findes i Guds ord. Når Guds ord så rigt har velsignet
vores eget liv, kan vi med overbevisning fortælle andre om, hvordan
det også kan velsigne dem.

Til eftertanke

Tænk over en situation, hvor du stod over for store personlige vanskeligheder, og hvordan Guds ord viste sig at være en stor styrke for
dig. Hvad har du lært af den erfaring?
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ONSDAG

12. AUGUST 2020

At anvende Guds ord
Nogen har optalt, at der er over tre tusinde løfter i Guds Ord. Hvert
eneste af disse løfter kommer fra Guds hjerte, han, som elsker os
og ”formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt,
hvad vi beder om eller forstår“ (Ef 3,20). Gud giver sine løfter til
hver enkelt af os. Når vi i tro tager disse løfter til os, og lærer andre
mennesker også at gøre det, vil himlens velsignelser strømme ind i
vores liv. Apostlen Paulus understreger denne guddommelige virkelighed i Rom 8,32: ”Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav
ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?“ Apostlen
Peter forklarer dette løfte, idet han siger, at ”alt, hvad der behøves
til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os“ (2 Pet
1,3). Ved Kristi død på korset og hans sejr over Satan og alle de onde
magter, har han givet os alt, som er nødvendigt for at vi kan leve et
gudfrygtigt åndeligt liv. Han lover også at opfylde vores grundlæggende fysiske behov.
1 Joh 1,7-9
Fil 4,13.19

Sammenlign teksterne. Hvad lærer disse løfter, som er meget forskellige, os om Guds karakter? Hvordan har disse løfter påvirket dit
liv?
De løfter, vi har læst i disse to tekster, taler om helt forskellige ting.
Men det billede af Gud, som de giver os, er meget ens. De åbenbarer en almægtig Gud, som i kærlighed tilgiver os, og sørger for vores
grundlæggende behov. De giver os forsikring om, at Gud elsker os
meget højt.

Hebr 3,19; 4,1-3
Matt 13,58

Hvad fortæller disse vers om behovet for tro?
Gud har givet os mange fantastiske løfter i Bibelen, og når vi i tro
griber disse løfter, og tror på dem, fordi Kristus har lovet det, bliver
velsignelserne i disse løfter vores. Det er manglen på tro på, at Gud
kan gøre, hvad han har lovet i sit ord, som begrænser opfyldelsen af
hans løfter i vores liv. Bed om, at Gud vil lede dig til nogen i denne
uge, som har brug for det håb, som løfterne i Guds ords giver.
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TORSDAG

13. AUGUST 2020

At dele Guds ord med andre
Gode nyheder skal deles. Tænk over, hvornår du har modtaget gode
nyheder i dit liv. Måske var det den dag, du blev forlovet, dit barns
fødsel, et nyt arbejde eller køb af nyt hus eller bil. Du var så glad, at
du ikke kunne lade være med at dele nyheden med andre.
Det er dejligt at dele sin glæde med andre; men de bedste nyheder i
hele universet er beretningen om Jesus. Når vi opdager nye sandheder
i Guds ord om den frelse, vi får i Jesus Kristus, vil vores hjerter flyde
over med glæde, og vi vil ønske at dele det med andre. Da de religiøse
ledere forsøgte at standse apostlenes forkyndelse, sagde Peter: ”Vi
kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt“ (ApG 4,20).
”Lige så snart en person er kommet til Kristus, er der et ønske i
hjertet om at gøre andre kendt med, hvor værdifuld en ven, man
har fundet i Jesus; den frelsende og helliggørende sandhed kan ikke
lukkes inde i hans eller hendes hjerte. Hvis vi er iklædt Kristi retfærdighed og er fyldt med hans iboende Ånds glæde, vil vi ikke være i
stand til at tie stille“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 86).
I Rom 1,14-16 skrev Paulus: ”Både grækere og barbarer, både vise
og uforstandige er jeg forpligtet over for. Derfor min iver efter også
at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved
evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for
jøde, først, og for græker.“ Apostlen Paulus blev aldrig træt af at
fortælle om sin omvendelseserfaring. Hans hjerte flød over med hans
glæde i Jesus. For ham skulle de gode nyheder deles, og han kunne
ikke tie stille.
Es 50,4
Præd 3,1
2 Tim 4,2

Hvilke vigtige principper giver disse tekster os om at dele Guds ord
med andre?
Når vi overgiver vores liv til Kristus og tjeneste for ham, vil han åbne
døre for os til at tale ”et ord i rette tid“ til dem, hvis hjerte Gud har
gjort modtageligt. Når vi vidner, må vi altid huske følgende tre bibelske principper: Hvad siger vi, hvordan siger vi det, og hvornår siger
vi det.

Til eftertanke

Hvem af dem, du har kontakt med, kan du blive et bedre vidne for?

61

FREDAG

14. AUGUST 2020

Til videre studium
Læs Ellen White: Vejen til Kristus, ”Kundskab om Gud“, s. 93-101.
Gud arbejder med mennesker over alt omkring os. Hvis vi er opmærksomme på, hvor Gud allerede arbejder, vil vi tit opdage anledninger til at dele Guds ord med andre. Gud forbereder hjertets
grobund, og vi har mulighed for at så evangeliets såsæd. Inden de
mødte Jesus, forberedte Helligånden hjertet hos Nikodemus, kvinden ved brønden, kvinden med blødninger, røveren på korset, den
romerske soldat og mange andre, så de var beredt til at modtage
Jesu ord. Deres livserfaringer og Helligåndens tilskyndelser gjorde
dem rede til at modtage Kristi budskab.
Vi har måske en naturlig tilbageholdenhed, når det gælder at spørge
mennesker, om vi må bede sammen med dem, dele et løfte fra Bibelen eller give dem noget litteratur. Når vi føler os tilskyndet til at
dele vores tro med andre, er det oftest Helligånden, der tilskynder
os, fordi han allerede har tilskyndet den anden person til at modtage
vores vidnesbyrd.
Spørgsmål
til drøftelse

1. Hvad vil du råde en person til, som kom til dig med stor skyldfølelse over noget, vedkommende havde gjort, og havde brug
for tilgivelse fra Gud? Hvilke bibeltekster vil du dele med ham/
hende? Hvad har du selv erfaret med hensyn til skyld og Guds
tilgivende kraft i dit liv?
2. Nogle gange lader Gud os møde mennesker, fordi han længes
efter, at de skal kende hans sandhed. Hvordan kan vi blive mere
følsomme over for Guds ledelse?
3. Tænk over Guds kraft og Guds ords kraft, som det viste sig ved
skabelsen. Vi har svært ved at forstå universets udstrækning,
fordi det er uendeligt. Tænk over, at Gud, som skabte det, må
være meget større end det, han skabte. Hvordan kan vi finde
trøst i at vide, at den Gud, vi tjener, er så mægtig? Og ikke alene
er han mægtig, men han elsker os også. Hvilket håb kan vi finde
i disse kendsgerninger om Gud? Hvordan kan vores kundskab
om Gud hjælpe os til at blive bedre vidner om ham over for andre?
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NOTER
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