
12

94

Ugens vers

Introduktion

Ugens tekster

”Og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Det har også 
vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han 
har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han 
kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er 
vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordre-
jer – men det gør de jo også med de øvrige skrifter – til deres eget 
fordærv“ (2 Pet 3,15-16).

Idet Peter drøfter Paulus’ breve, skriver han, at der i dem og andre 
steder i Skriften er ”ting, som er vanskelige at forstå“ (2 Pet 3,16). 
Vanskelige ord bliver vendt og drejet af ”ukyndige og ubefæstede 
sjæle“ (2 Pet 3,16), men det er til deres eget fordærv. Peter siger 
ikke, at alt er vanskeligt, men at noget er.

Og det ved vi godt. Hvilken ærlig læser af Bibelen er ikke stødt på 
tekster, som virker mærkelige og er vanskelige at forstå? På et eller 
andet tidspunkt vil det ske for os alle.

Derfor vil vi i denne uge ikke se på vanskelige tekster i al almindelig-
hed, men på, hvorfor de er en udfordring, og hvordan vi som trofa-
ste sandhedssøgere ud fra Guds Ord kan arbejde os igennem dem. 
Nogle af disse vanskelige udtalelser bliver måske aldrig forstået før 
i evigheden. Men det store flertal af tekster giver slet ingen proble-
mer, og der er ingen grund til at lade det lille antal vanskelige tekster 
svække vores tillid til Guds Ords pålidelighed og autoritet som et 
hele.

· 2 Tim 2,10-15
· 1 Krøn 29,17
· Jak 4,6-10
· Gal 6,9
· ApG 17,11

Vanskelige tekster
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 2 Tim 2,10-15

Til at  
tænke over

14. JUNI 2020

Tilsyneladende modsigelser

Paulus formaner Timotheus om at være tro og ”gå lige på med 
sandhedens ord.“ Hvilken vigtig formaning giver han til os alle?

Ingen, som ærligt studerer Skriften, vil benægte, at der er ting i Bi-
belen, som er vanskelige at forstå. Men det bør ikke gøre os urolige. 
Disse vanskeligheder er faktisk forventelige. Vi er trods alt ufuld-
komne og begrænsede mennesker, og ingen har udførlig kundskab 
om ethvert område, der kan læres, og slet ikke om guddommelige 
ting. Når uvidende og begrænsede mennesker forsøger at forstå den 
evige Guds visdom i Skriften, vil der uundgåeligt være vanskelige 
tekster. Men en sådan vanskelighed beviser på ingen måde, at det, 
Bibelen lærer, ikke er sandt.

De, som afviser Bibelens lære om guddommelig åbenbaring og 
inspiration, påstår ofte, at vanskelige tekster skyldes selvmodsigelser 
og fejl. For dem er Bibelen mere eller mindre blot en menneskelig 
bog. Med en sådan holdning er der ofte intet alvorligt forsøg på at 
lede efter en forklaring, som tager Skriftens enhed og pålidelighed 
i betragtning, altså dens guddommelige inspiration. De mennesker, 
som begynder med at tvivle på Bibelens første sider, fx på skabelses-
beretningen, kan hurtigt komme til også at tvivle på meget af resten 
af Skriften.

Nogle uoverensstemmelser i Bibelen kan skyldes småfejl, lavet af 
dem, der har kopieret eller oversat den. Ellen White sagde: ”Nogle ser 
alvorligt på os og siger: ’Tror du ikke, at der kan være begået fejl af 
dem, der kopierede eller oversatte?’ Det er meget sandsynligt, og det 
sind, der er så snæversynet, at det vil tøve og snuble på grund af en 
sådan mulighed eller sandsynlighed, vil være lige så parat til at snuble 
over det inspirerede ords mysterier; for deres svage sind kan ikke fatte 
Guds hensigter. Ja, de ville lige så let falde i tvivl, når de i Skriften 
møder tydelige kendsgerninger, som et almindeligt menneske, for 
hvem Guds udtalelser er tydelige og smukke, fulde af marv og fedt, 
vil acceptere og se som guddommelige. Alle de fejl, der findes, vil ikke 
bekymre et eneste menneske eller få nogen til at snuble, som ikke 
allerede vil fabrikere vanskeligheder fra selv de tydeligst åbenbarede 
sandheder“ (Ellen White, Selected Messages, 1. bd., s. 16).

Hvorfor er det vigtigt, at vi går til Bibelen med en ydmyg og under-
danig holdning?
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 1 Krøn 29,17
 Ordsp 2,7
1 Tim 4,16

Til at  
tænke over

15. JUNI 2020

Ærlighed og forsigtighed i  
forbindelse med vanskelige tekster

Har du oplevet at læse bibeltekster, som du ikke forstod eller fandt 
svære at få til at harmonere med andre tekster eller virkeligheden 
generelt? Det er svært at forestille sig, at du ikke på et eller andet 
tidspunkt har mødt det problem. Spørgsmålet er, hvordan du reage-
rede. Hvordan burde du reagere?

Hvad siger disse vers, som kan anvendes i forbindelse med,  
hvordan vi skal forholde os til vanskelige bibeltekster?

Kun når vi er ærlige, kan vi møde vanskeligheder på den rigtige 
måde. Ærlighed beskytter os, så vi ikke viger uden om vanskelighe-
der eller forsøger at skjule dem. Ærlighed vil også holde os tilbage fra 
at give overfladiske svar, som egentlig ikke kan bestå grundigere un-
dersøgelser. Gud sætter pris på ærlighed og integritet. Vi bør derfor 
efterligne hans karakter i alt, vi gør, også i vores studium af Bibelen.

Ærlige mennesker vil behandle vanskelige tekster i Bibelen på en 
sådan måde, at de er forsigtige med ikke at præsentere information 
ude af sammenhæng, ikke fordreje sandheden med ladet sprog eller 
føre andre på vildspor ved at manipulere beviser. Det er meget bedre 
at vente på et holdbart svar på et vanskeligt spørgsmål end at for-
søge at give en undvigende eller utilfredsstillende løsning. En positiv 
sidegevinst ved ærlighed i vores bibelstudium er, at det opbygger 
tillid, og tillid står centralt i alle sunde personforhold. Ærlighed over-
beviser langt bedre end letkøbte svar. Det er bedre at sige, at du ikke 
ved, hvordan du skal besvare et spørgsmål eller nøjagtigt forklare en 
tekst, end at forsøge at få teksten til at sige det, du ønsker, at den 
skal sige, når den måske egentlig ikke gør det.

Forsigtige mennesker ønsker inderligt at kende Guds Ords sand-
heder, og derfor forsikrer de sig hele tiden om, at de ikke kaster sig 
ud i forhastede konklusioner, som er baseret på meget lidt kendskab 
eller spinkle beviser. Forsigtige mennesker er fast besluttede på ikke 
at overse nogen side eller detalje, som kan have betydning. De er 
ikke fortravlede i deres tankegang, men grundige og flittige i deres 
studium af Guds Ord og al relateret kundskab.

Hvad gør du, eller hvad bør du gøre med tekster, som du ikke helt 
forstår, eller som ikke synes at passe med din opfattelse af sandhed?
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 Jak 4,6-10
2 Krøn 7,14

Zef 3,12

 Til at  
tænke over

16. JUNI 2020

Ydmyghed i forbindelse med  
vanskelige tekster

Hvorfor er ydmyghed vigtig, når vi kæmper med vanskelige tekster 
i Bibelen?

Mange mennesker er kommet til den fantastiske overbevisning og 
ydmyge forståelse, at de er afhængige af noget og nogen uden for 
dem selv. De har indset, at alle ting ikke skal måles og vurderes ud 
fra deres egen opfattelse. Disse mennesker sætter sandhed over 
deres eget egos behov for at have ret, og de er klar over, at sandhed 
ikke er noget, de skaber, men noget de møder. Den største sandhed, 
som disse mennesker måske forstår, er, hvor lidt sandhed de egent-
lig kender. De erkender, som Paulus skrev, at de ser ”i et spejl, i en 
gåde“ (1 Kor 13,12).

Fordelene ved en sådan ydmyghed i tankegangen er mangfol-
dige. Vanen ved ydmyg undersøgelse er grundlaget for al vækst i 
kundskab; for den skaber en frihed, som naturligt fører til en lære-
villig ånd. Det betyder ikke, at ydmyge personer nødvendigvis ofte 
tager fejl, eller at de altid vil ændre mening eller aldrig har en fast 
overbevisning. Det betyder kun, at de er underdanige over for Bibe-
lens sandheder. De indser deres egen kundskabs begrænsning og er 
derfor i stand til at udvide deres kundskab om og forståelse af Guds 
Ord på en måde, som en stolt intellektuel, arrogant person ikke kan.

”Alle, som kommer til Guds Ord for vejledning med et ydmygt, 
spørgende sind og er besluttet på at lære frelsens betingelser at 
kende, vil forstå, hvad Skriften siger. Men de, som kommer til Ordet 
med en ånd, som Ordet ikke anerkender, vil i deres søgen opleve en 
ånd, som Ordet ikke giver. Herren vil ikke tale til et sind, der ikke er 
alvorligt. Han spilder ikke sin undervisning på en, som med vilje er 
uærbødig eller forurenet. Fristeren oplærer ethvert sind, som giver 
efter for hans forslag og er villig til at tilsidesætte Guds hellige lov.

Vi har brug for at ydmyge vores hjerter og med oprigtighed og 
ærefrygt søge livets Ord; for kun et sådant sind, som er ydmygt og 
angerfuldt, kan se lyset“ (Ellen White, The Advent Review and  
Sabbath Herald, 22. august 1907).

Hvordan finder du den rette balance mellem ydmyghed og vished? 
Hvordan vil du fx besvare anklagen: ”Hvordan kan I syvendedags 
adventister være så sikre på, at I har ret med hensyn til sabbatten, 
og at næsten alle andre tager fejl?“

TIRSDAG
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 Gal 6,9

 Til at  
tænke over

17. JUNI 2020

Beslutsomhed og tålmodighed 

Paulus taler her om vores udholdenhed i at gøre godt mod andre. 
Men den samme holdning er nødvendig, når det gælder vanskelige 
spørgsmål. Hvorfor er beslutsomhed og tålmodighed vigtige, når 
problemer skal løses?

Sand opnåelse kræver ihærdighed. Vi har en tendens til at betragte 
det, vi får med lethed med overfladiskhed. Vanskelighederne i Bibe-
len giver os anledning til at gruble og studere, og den beslutsomhed 
og tålmodighed, hvormed vi forsøger at finde en løsning, viser, hvor 
vigtig sagen er for os. Den tid, vi bruger på at studere Bibelen i et 
forsøg på at forstå mere af dens budskab, er tid vel anvendt. Måske 
er oplevelsen af ihærdigt studie af Skriften for at finde et svar en 
større velsignelse end selve løsningen på problemet, når vi til sidst 
finder den. Når vi finder en løsning på et vanskeligt spørgsmål, bliver 
den meget værdifuld for os.

Selv om du ikke umiddelbart kan løse et vanskeligt spørgsmål, 
betyder det ikke, at det ikke kan løses. Bemærkelsesværdigt ofte 
overser vi dette. Mange møder et vanskeligt spørgsmål i Bibelen og 
tænker en smule over det uden at kunne se noget svar og kommer 
med det samme til den slutning, at problemet ikke kan løses. Nogle 
sætter spørgsmålstegn ved, om Bibelen i det hele taget er til at stole 
på. Men vi må aldrig glemme, at det kan være, der findes en meget 
let løsning, selv om vi i vores begrænsede menneskelige visdom eller 
uvidenhed ikke kan se det. Hvad ville vi mene om en nybegynder 
inden for matematik, som efter en halv times forgæves forsøg på at 
løse et vanskeligt problem, påstår, at der ikke findes nogen mulig 
løsning på problemet, fordi han ikke kunne finde den? Det samme 
gælder for os i vores studie af Bibelen.

Hvis nogle vanskeligheder modstår selv vores ihærdigste anstren-
gelser for at løse dem, er det en god ide at lægge dem til side for en 
tid og i mellemtiden praktisere, hvad Gud tydeligt har vist dig. Nogle 
åndelige lærdomme kommer kun til os, efter at vi har været villige til 
at følge det, som Gud allerede har fortalt os. Så vær beslutsom og 
tålmodig i dit studium af Bibelen. Tålmodighed er trods alt en dyd, 
som de troende i endetiden besidder (se Åb 14,12).

Hvad kan vi lære fra andre mennesker, som omhyggeligt og tål-
modigt har studeret vanskelige bibelske tekster? Hvordan kan vi 
opmuntre hinanden i vores søgen efter sandhed? 

ONSDAG
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 ApG 17,11
ApG 8,35

ApG 15,15-16

 Til at  
tænke over

18. JUNI 2020

Bøn og åndelighed i forbindelse 
med vanskelige tekster

Hvad gjorde apostlene og den tidlige menigheds medlemmer, når 
der opstod vanskelige spørgsmål? Hvorfor er Skriften altid den 
bedste kilde til dens egen fortolkning?

Den bedste løsning på vanskelige spørgsmål i Bibelen findes stadig-
væk i Bibelen selv. Problemer i Bibelen løses bedst, når de studeres i 
lyset af hele Skriften i stedet for kun en enkelt tekst, isoleret fra an-
dre eller fra Skriften som et hele. Vi er nødt til at bruge Bibelen som 
en hjælp til at forstå Bibelen. Noget af det vigtigste, vi kan gøre, er 
at grave efter store sandheder, som findes i Bibelen.

Hvis der er en tekst eller et afsnit i Bibelen, som du ikke forstår, 
bør du forsøge at finde lys fra andre bibelske afsnit, som handler om 
det samme emne. Forsøg altid at finde tydelige udtalelser i Skriften 
til at kaste lys over de afsnit, som er mindre tydelige. Det er også 
vigtigt aldrig at formørke eller gøre en udtalelse i Skriften uklar ved 
at medtage tekster, der er vanskelige at forstå. Vi bør altid lade Bi-
belens tekst selv forklare sin mening fremfor at lade ikke-bibelske 
kilder, filosofi eller videnskab gøre det.

Det er blevet sagt, at når vi ligger på knæ, ser vi bogstaveligt 
vanskeligheder fra en anden synsvinkel. I bøn giver vi signal om, at 
vi har brug for guddommelig hjælp til at fortolke og forstå Skriften. I 
bøn søger vi oplysning af vores sind gennem den samme Helligånd, 
som inspirerede de bibelske forfattere til at skrive det, de gjorde.

I bøn lægges vores motiver for dagen, og vi kan fortælle Gud, 
hvorfor vi ønsker at forstå det, vi læser. I bøn beder vi Gud om at 
åbne vores øjne for hans ord og give os en villig ånd til at følge og 
efterleve hans sandhed. Dette er afgørende! Når Gud ved Hellig-
ånden vejleder vores tanker som svar på vores bøn, modsiger han 
ikke, hvad han åbenbarer i Bibelen. Gud vil altid være i harmoni med 
Bibelen og bekræfte og bygge på det, han har inspireret de bibelske 
skribenter til at kommunikere til os.

Hvordan hjælper bøn dig til at komme i den rette sindsstemning, så 
du bedre kan forstå og adlyde Guds Ord?

TORSDAG
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19. JUNI 2020

· Ellen White, Vejen til Kristus, ”Hvad gør man med tvivl?“ s. 117-127.

I Bibelen er der mange mysterier, som vi dødelige mennesker finder 
vanskelige at forstå, og som er alt for dybsindige til, at vi helt kan 
forklare dem. Derfor har vi brug for et ydmygt sind og at være villige 
til i bøn at lære fra Skriften. Trofasthed over for Skriften lader den bi-
belske tekst sige, hvad den faktisk siger, også i de dele, der går imod 
det, vi synes om. Trofasthed over for Skriften vil respektere teksten 
frem for at forandre teksten (der er faktisk nogle, der ændrer selve 
teksten) eller vige udenom tekstens sande betydning.

”Når Guds ord åbnes uden ærbødighed og uden bøn; når tan-
kerne og hengivenheden ikke er centreret omkring Gud eller er i 
samklang med hans vilje, vil sindet være formørket af tvivl; og ved 
selve studiet af Bibelen vil dets skepsis blive forstærket. Fjenden 
tager kontrol over tankerne, og han opfordrer til fortolkninger, som 
ikke er korrekte. Når mennesker ikke i ord og handlinger søger at 
være i harmoni med Gud, da vil de, uanset hvor belæste de så end 
er, være tilbøjelige til at tage fejl i deres forståelse af skriften, og man 
kan ikke stole på deres forklaringer. De, som leder i Bibelen efter 
uoverensstemmelser, har ikke åndelig indsigt. Med et forvrænget syn 
vil de få øje på mange grunde til at tvivle og mistro ting, som i virke-
ligheden er enkle og simple“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 124).

1. Hvorfor er de holdninger over for Bibelen, som vi har studeret  
i denne uge, så grundlæggende for en rigtig forståelse af  
Skriften? Hvilke andre holdninger over for Bibelen mener du  
er afgørende for, at du bedre forstår den?

2. Hvorfor bør det ikke overraske os, at vi finder ting i Bibelen, som 
er vanskelige at forklare og forstå? Hvor meget i den naturlige 
verden er svært at forstå? Selv i dag er vand fx fuld af mysterier.

3. Hvordan kan vi som adventister besvare spørgsmålet i Luk 
23,43, hvor Jesus ifølge de fleste oversættelser siger til røveren, 
at han vil være med ham i himlen den dag? Hvordan er det mest 
ærligt at svare? Hvordan kan tekster som Joh 20,17; Præd 9,5 og 
1 Kor 15,16-20 hjælpe os til at forstå det emne, som dette hand-
ler om?

Spørgsmål til
drøftelse

Til videre studium

FREDAG
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