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UGEN 9.-15. AUGUST 2020

At give Guds ord videre
”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).

Hovedtanke

I sit ord har Gud sagt alt det til menneskene, der er nødvendigt for, at
de kan blive frelst.

Introduktion

I juli 1955 rejste den unge hollænder Anne van der Bijl – senere kendt
som ”Broder Andreas“ – for første gang gennem ”jerntæppet“. Efter at være ankommet til Warszawa, opsøgte han kristne og deltog i
gudstjenester. Derved blev det klart for ham, hvilket pres de kristne i
Polen led under, og hvor opmuntrende det var for dem, at et kristent
menneske fra et vestligt land interesserede sig for deres nødsituation.
Dybt bevæget spurgte han sig selv: ”Hvad kan jeg gøre for dem?“
Allerede mens Broder Andreas befandt sig i Warszawa, blev han klar
over, at det var hans kald at bistå kristne, der levede i kristenfjendtlige
omgivelser. Fra 1957 og frem krydsede han gentagne gange grænsen
til den daværende østblok i sin lille folkevogn. I bagagen havde han
gemt bibler til kristne, der på grund af den store mangel så mindeligt
havde bedt om at få Guds ord på deres eget sprog. Smugleriet med
bibler under den kolde krig gav ham øgenavnet ”Guds smugler“. Fundamentet til det nuværende, internationalt arbejdende ”Open Doors“
var lagt (www.opendoors.dk).
I vores land er Bibelen ikke blot frit tilgængelig – der findes endda
mange forskellige udgaver af den og mange hjælpemidler til en bedre
forståelse af den. Samtidig med, at vi har disse muligheder, og at vi
oplever et stadigt stigende uddannelsesniveau i befolkningen, står vi
over for en støt stigende uvidenhed vedrørende Bibelen. Også i frikirkelige kredse aftager kendskabet til Bibelen ….
Da Guds ord er grundlaget for den kristne tro, er det umådelig vigtigt
selv at studere dette ord og give det videre til andre. Dette er ugens
emne.
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SØNDAG 9. AUGUST 2020

Guds ord udtrykt i forskellige
billeder
Sl 119,105
Jer 23,29
Luk 8,11

På hvilken måde repræsenterer disse symboler Guds ord?

Baggrund

De forskellige symboler, der benyttes i disse vers, beskriver nogle af de
vigtigste funktioner, Guds ord har.
Salme 119 er opbygget efter det hebraiske alfabet. Otte vers begynder med det samme bogstav, hvorefter de næste otte vers begynder
med det næste bogstav i alfabetet. ”Derfor kaldte Luther denne salme
for Den gyldne ABC. Hele salmen er én eneste lovprisning af Guds
ord. Dermed menes først og fremmest ‘Toraen’, her forstået som Guds
levende ord i bred forstand: som skabende, frelsende kraft for hver
enkelt i Guds pagtsmenighed“. Dette ord ”sammenlignes i v. 105 med
en olielampe (en lygte), der ganske vist ikke kan erstatte dagslyset,
men dog giver lys nok til, at man kan tage det næste skridt“ (Stuttgarter Erklärungsbibel (SEB) 748, 751).
Jeremias fordømmer i kap. 23,9-32 den hykleriske frækhed, de falske
profeter udviser i Juda. Disse selvbestaltede profeter påstod ”at profetere i Herrens navn, mens de lod hånt om hans bud“. I modsætning
til disse ”profeter“, der beroliger folket med falske løfter om fred, har
Guds ord en anden virkning: ”Når Herrens ord lyder, tilintetgør det
ondskaben, renser godheden og tilintetgør de falske profeters ord som
avner“ (ABC, tysk digitaludgave, bd 4, 616f).
I Luk 8,4-15 fortæller Jesus lignelsen om sædemanden, hhv. de forskellige jordbunde, som sæden falder på. Billedet af Guds ord som sæd
er meget passende, idet ”det giver udtryk for ordets gennemtrængende kraft og frugtbarhed. Én ting står dog klart fra begyndelsen:
Sædens skæbne afhænger i begge situationer af, hvordan den bliver
modtaget, altså af ‘jordbunden’“ (Gerhard Maier, Lukas, Witten 2013,
356f).
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MANDAG 10. AUGUST 2020

Guds ords skabende kraft
Sl 33,6
Hebr 4,12-13
Baggrund

Hvordan kommer Guds ords virkning til udtryk?

Sl 33 er en hymne til lovprisning af Gud, skaberen og opretholderen.
V. 6 viser tilbage til 1 Mos 1 og understreger: ”Jahves ånde er en skabende livskraft. Det er Jahves skabende ord, der har frembragt den
overvældende himmelske verden“ (Hans-Joachim Kraus, Psalmen, bd
1, Neukirchen-Vluyn *5, 1978, 410).
Hebr 4,12-13 understreger Guds ords ”kritiske“ blik. De to begrebspar
sjæl/ånd og marv/ben henviser ikke til en speciel beskaffenhed hos
mennesket, men ønsker derimod ”på den mest anskuelige og drastiske
måde at tydeliggøre Guds ords altgennemtrængende virkning helt
ind i menneskets inderste“. ”Det drejer sig altså her om på ny at indskærpe tilhørernes ansvar over for Guds ord“ (Hans-Friedrich Weiss,
Der Brief an die Hebräer, Göttingen 1991, 287f, 285).

Til fordybelse

Menneskelige ord kan tale om det, der er. Men Gud taler om ting, der
endnu ikke er sket, og skaber dem ved hjælp af sit ords kraft. Guds
ord skaber, hvad det nævner. Det hørbare ord, der kommer ud af hans
mund, har kraft til at skabe alt, hvad han forkynder.

Til anvendelse

”Den skabende kraft, som frembragte verdenerne, findes i Guds ord.
Dette ord meddeler kraft; det frembringer liv. Enhver befaling er en
forjættelse; hvis den antages gennem viljen og modtages i sjælen,
bringer den den Almægtiges liv med sig. Den forvandler naturen og
genskaber Guds billede i sjælen“ (Ellen White, Uddannelse, Dansk
Bogforlag 1968, s. 126).

Til eftertanke
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På hvilken måde har Guds ord også forandret mig?

TIRSDAG 11. AUGUST 2020

Et givende studium
Joh 17,14-17
2 Tim 3,14-17
Baggrund

I hvilket forhold står Jesu disciple til verden?

Netop Guds ord, som disciplene har taget imod, skiller dem fra den
vantro verden. Dermed menes dog ikke vores jord som planet, men
kontrasten til Guds sfære. Alligevel skal disciplene bevidst virke som
Jesu vidner i verden. Joh 17,17 siger tydeligt, at det at være i Gud er at
være i hans ord.
”Der kan ikke være tale om helligelse i sandheden uden hans ord! …
Dette ord er en vejviser, man kan stole på, og en uundværlig kraftkilde“ (Gerhard Maier, Johannes, Witten 2013, 225). Sandhed betyder
her Guds virkelighed, som Jesus har gjort tilgængelig. Disciplene skal
gennemsyres af ham. ”Det er en nødvendig forudsætning for deres
gerning i verden“ (SEB 1597).
Da Paulus skrev til sin yngre ledsager Timotheus, opfordrede han ham
kraftigt til at være tro mod sin overbevisning. Timotheus kendte den
hellige skrift på grund af sin jødiske opvækst. Ifølge Paulus er Skriften
nyttig til undervisning. Den åbenbarer sandheden og afslører vildfarelser. Den viser Guds plan for menneskeheden. Den revser vores
synder, korrigerer vores forkerte tanker og lærer os at gøre det gode
(retfærdighed).

Til anvendelse

„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, Dansk Bogforlag 2012, s. 447).
For at det personlige bibelstudium kan blive mest givende, kan det anbefales ikke blot at læse regelmæssigt i Bibelen, men også at anvende
forskellige hjælpemidler som for eksempel bibelleksika, ordbøger og
bibelkommentarer.

Til eftertanke

Hvordan kan jeg afsætte mere tid til bibelstudium?
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ONSDAG 12. AUGUST 2020

At gøre brug af Guds ord
Hebr 3,7-4,11
Baggrund
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Hvad var ørkengenerationens problem?
Hebr 3,7ff viser, hvordan en forfatter anvender en begivenhed fra
Det Gamle Testamente på sine læsere. ”Den udvidede anvendelse
sker i to trin. I Hebr 3,7-19 gøres der opmærksom på et afskrækkende
eksempel – de israelitiske stammer, der drog ud fra Egypten, nåede
aldrig frem til det forjættede land. Læserne skal forstå, hvorfor Israel
dengang ikke nåede målet, og hvilken lære der kan drages deraf. I
Hebr 4,1-13 ændres advarslen til en invitation“ (William G. Johnsson,
Der Brief an die Hebräer, Lüneburg 2003, 79). Apostlen skildrer Guds
løfter og hensigter for sine læsere.

Til fordybelse

Hebræerbrevets forfatter gør det klart for sine læsere: ”I Kadesh
afviste Israels folk Guds ord og drog ikke mod det forjættede land,
der lå lige inden for rækkevidde. De havde ikke grebet muligheden ´i
dag´ og fik ikke lov til at komme ind til ´hvilen´. Samme fare står også
de kristne læsere i. Hvis de unddrager sig frelsens gave og ikke viser
sig værdige til det ´i dag´, Gud tilbyder, vil de – trods den øjensynlige
vished – alligevel i sidste ende vise sig at miste den lovede gave, det
evige liv“ (Stuttgarter NT, 773).

Til anvendelse

Når man beskæftiger sig med et skriftsted, bør man finde frem til
dets teologiske budskab. Følgende spørgsmål kan være en hjælp til at
overføre budskabet til nutiden: 1) Hvilken konkret fordring eller hvilken opmuntring til læseren kommer Gud med i teksten? 2) Findes der
paralleller mellem datidens og nutidens situation? 3) Hvilke gode eksempler bør man følge, og hvilke fejl bør man undgå? 4) Hvilke løfter
gælder læseren? 5) Hvilke anvisninger bør man leve efter, og hvilken
vildfarelse bør undgås? (ifølge Stadelmann/Richter, Bibelauslegung
praktisch, Witten 2006, 170).

TORSDAG 13. AUGUST 2020

At give Guds ord videre
2 Tim 4,2

Hvilken sammenhæng er der mellem de to opfordringer?

Baggrund

Timotheus opfordres indtrængende til at prædike ordet. Det græske
udtryk kerysso betyder forkynde. Evangeliets forkyndelse er forudsætningen for troen. Målet er ikke, at den, der lytter, skal tage evangeliet
til efterretning eller blindt følge det, men at opnå en tillidsfuld indstilling bygget på tro. Forkyndelse fokuserer målrettet på tilhøreren og
dennes frelse. I v. 2 benytter Paulus bydeform fem gange.
”Da ordet er inspireret af Helligånden og nyttigt overalt i tjenesten,
skal Timotheus forkynde det både i tide og utide. Det vil sige, han
skal opfylde sin pligt som ordets tjener, uanset om de ydre omstændigheder synes gunstige eller ej. Han skal irettesætte dem, der er
på afveje, formane dem, der synder, og opmuntre dem, der gør det
rette“ (A. Duane Litfin, ”2. Timotheus“ in: Walvoord Zuck, hg., Das
Neue Testament erklärt und ausgelegt, Bd. 5, Holzgerlingen 42004,
327-343, 339).
Præciseringen af, at det bør ske tålmodigt og med stadig undervisning,
kan gælde alle disse opfordringer.

Til anvendelse

At give Guds ord videre er ikke blot en opgave for de ”professionelle“
– enhver kristen kan aflægge et vidnesbyrd.
”Lige så snart et menneske er kommet til Kristus, opstår der et ønske
i hjertet om at fortælle andre, hvor værdifuld en ven, man har fundet
i Jesus. Den frelsende og helliggørende sandhed kan ikke holdes inde.
Hvis vi er klædt i Kristi retfærdighed og hans ånd har fyldt os med
glæde, vil vi ikke kunne holde det for os selv“ (Ellen White, Vejen til
Kristus, Dansk Bogforlag 2019, s. 86).

Til eftertanke

Hvem kunne jeg dele min glæde over Guds ord med?
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FREDAG 14. AUGUST 2020

Løfter i Guds ord
Fil 4,13.19
1 Joh 1,7-9
Baggrund

Til fordybelse

Til anvendelse

Til eftertanke
Resumé
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Hvilke områder af livet gælder disse løfter?

Paulus understreger i Fil 4,13, at han har lært at give afkald. Fordi
Kristus holder ham oppe og giver ham kraft, kan Paulus klare vidt forskellige livsvilkår. Når man ser sig selv i lyset af Guds ord, træder ens
egen syndighed tydeligere frem. Den, der bekender sin skyld, har lov
til at tage imod løftet om frelse.
I Bibelen er ordet ”løfte“ i forbindelse med Gud nævnt mere end
3.000 gange. Når Gud afgiver disse løfter, forpligter han sig selv på
dem over for hver enkelt af os.
Når vi i tro tager imod Guds løfter og forventer os noget af dem, og
når vi opmuntrer andre til at gøre det samme, kan vi opleve strømme
af velsignelser i vores liv.
Hvem kunne jeg opmuntre med de nævnte løfter?
Gennem Guds ord lærer vi Guds plan med verden og os mennesker
at kende. Vi bliver opfordret til at beskæftige os med dette ord, at
leve efter det og at give det videre til andre.

DIALOG TIL SABBATTEN 15. AUGUST 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

1. I perioden med ”jerntæppet“ blev der under farefulde
omstændigheder smuglet bibler over grænsen.
Hvad er det, der kan få mennesker til at løbe en sådan risiko?
Hvad gør Bibelen værdifuld for jer?

Sl 33,6

2. Hvordan ses virkningen af Guds ord?
I hvilke situationer har I selv erfaret den?

Hebr 3,15-4,3

3. Hvad var Israels folks problem, før det indtog det forjættede land?
Hvordan kan dette eksempel overføres til vores situation i dag?

2 Tim 4,2

4. Nu til dags har vi ansatte præster m/k.
I hvor høj grad gælder disse opfordringer alle troende – altså
også os?

Fil 4,13

5. Hvilket bibelsk løfte er blevet særlig vigtigt for jer?
Hvad stiller løftet i udsigt?

Afsluttende
spørgsmål

6. Hvordan kan vi som menighed (mere) effektivt give Guds ord
videre?
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