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At leve med Guds Ord

Ugens vers

”Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv“
(Jak 1,22).

Introduktion

Selv de bedste metoder at studere Bibelen på har ingen betydning,
hvis vi ikke er besluttet på at leve efter det, vi lærer fra Skriften. Det,
der er sandt for uddannelse generelt, er også sandt for studium af
Bibelen. Man lærer bedst ved at praktisere det, man lærer, ikke ved
kun at læse eller høre. En sådan lydighed åbner et fyldt skatkammer
af guddommelige velsignelser, som ellers ikke ville være tilgængelige
for os, og leder os også på en spændende og livsforvandlende vej,
som kan forøge vores forståelse og kundskab. Hvis vi ikke er villige til
at holde os til Guds Ord og leve efter det, vi har studeret, vil vi ikke
vokse. Og vores vidnesbyrd bliver svækket, fordi vores liv ikke stemmer overens med vores ord.
Vi vokser i nåde og visdom gennem inspirerende eksempler, som
illustrerer for os, hvad det vil sige at leve af Guds Ord. Og der findes
ikke noget bedre eksempel eller stærkere motiverende kraft end Jesus Kristus. Han gav os et eksempel til efterfølgelse. Han levede et
liv i fuld overensstemmelse med Guds vilje.
I denne uge skal vi studere, hvad det vil sige at leve efter Guds Ord
og under dets guddommelige autoritet.

Ugens tekster
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Fil 2,12-16;
Luk 4,4.8.10-12
Sl 37,7
Sl 46,11
Sl 62,2-3.6
Kol 3,16

SØNDAG

21. JUNI 2020

Guds levende ord og Helligånden
Det er vigtigt at studere Guds Ord omhyggeligt og med de rette metoder. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi omsætter det, vi lærer,
i praksis. Det overordnede mål med at studere Bibelen ligger ikke i
at få større kundskab, selv om det kan være godt. Målet er ikke at
beherske Guds Ord, men at Guds Ord behersker os og forandrer
vores liv og den måde, vi tænker på. Det er, hvad der virkelig tæller.
At være villig til at leve i overensstemmelse med den sandhed, vi har
lært, betyder at være villig til at underkaste sig den bibelske sandhed. Et sådant valg indbefatter til tider en intens kamp; for striden
drejer sig om, hvem der skal dominere vores tanker og vores liv. Og
når det kommer til stykket, er der kun to sider at vælge imellem.
Fil 2,12-16

Hvad siger disse vers om, hvordan vi skal leve?
Ja, Gud arbejder i os; men han gør det gennem Helligånden, som er
den eneste, som kan give os visdom til at forstå den hellige skrift.
Desuden er vi som syndige mennesker ofte i modstrid med Guds
sandheder, og overladt til os selv ville vi aldrig kunne adlyde Guds
Ord (Rom 1,25; Ef 4,17-18). Uden Helligånden er der ingen hengivenhed over for Guds budskab. Der er intet håb, ingen tillid, ingen
kærlighed som svar. Gennem Helligånden virker Gud i sandhed i os
”både at ville og at virke for hans gode vilje“ (Fil 2,13).
Helligånden er en lærer, der ønsker at lede os til en stadig dybere
forståelse af Skriften og en glædesfyldt påskønnelse af Guds Ord.
Han gør os opmærksom på sandhederne i Guds Ord og giver os ny
indsigt i dets sandheder, så vores liv kommer til at blive kendetegnet
af trofasthed og en kærlig lydighed mod Guds vilje. ”Ingen er i stand
til at forklare Skrifterne uden Helligåndens hjælp. Men når du åbner
Guds Ord med et ydmygt, lærevilligt hjerte, vil Guds engle være ved
din side for at gøre indtryk på dig med beviser for sandheden“ (Ellen
White, Selected Messages, 1. bd., s. 411). På den måde bliver åndelige ting tolket åndeligt (1 Kor 2,13-14), og vi bliver i stand til med
glæde at følge Guds Ord ”hver morgen“ (Es 50,4-5).

Til at
tænke over

Fil 2,16 siger, at vi bør ”holde fast ved livets ord“. Hvad tror du,
det betyder? Og hvordan gør vi det? Se også 5 Mos 4,4, som lærer
noget lignende. Hvori består vores rolle i hele den proces?
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MANDAG

22. JUNI 2020

Lær af Jesus
Der findes intet bedre og mere inspirerende eksempel at følge end
Jesus. Han kendte Skrifterne indgående og var villig til at følge Guds
skrevne ord og leve efter det.
Luk 4,4.8.10-12

Hvordan bruger Jesus Skriften til at svare på Satans fristelser? Hvad
fortæller det om, hvilken central rolle Skriften må have for vores
tro, især når vi udsættes for fristelser?
Jesus kendte Skrifterne godt. Han kendte Guds Ord så indgående,
at han kunne gentage det udenad. En sådan fortrolighed med Guds
skrevne ord må have været resultatet af tidligere kvalitetstid sammen
med Gud ved at studere Skriften.
Hvis han ikke havde kendt Skriftens nøjagtige ord og den sammenhæng, de var sagt i, kunne han med lethed være blevet bedraget af Djævelen. Selv Djævelen citerede fra Skriften og brugte den
til sin egen bedrageriske hensigt. Det er altså ikke nok kun at kunne
citere Skriften, som Djævelen gjorde. Det er også nødvendigt at vide,
hvad Skriften siger om bestemte emner og kende deres korrekte
betydning. Kun en sådan fortrolighed med Guds Ord vil hjælpe os
til, ligesom Jesus, ikke at blive bedraget af Guds modstander. Det vil
gøre os i stand til at modstå Satans angreb. Igen og igen læser vi om,
hvordan Jesus åbnede sine efterfølgeres sind, så de forstod Skriften,
idet han henviste dem til, hvad ”der står skrevet“ (Luk 24,45-46:
Matt 11,10; Joh 6,45; etc.). Han gik ud fra, at de, som læser Skrifterne, kan få en rigtig forståelse af deres betydning: ”Hvad står der i
loven? Hvad læser du dér?“ (Luk 10,26). For Jesus var det, der stod
skrevet i Skriften, normen for, hvordan vi skal leve.
I Joh 7,28 henviste Jesus – Ordet, som blev kød – sine efterfølgere tilbage til, hvad Skriften sagde. Det er kun gennem Bibelen, at
vi ved, at Jesus er den lovede Messias. Det er Skriften, der vidner om
ham (Joh 5,39). Jesus var selv villig til at rette sig efter Skrifterne,
Guds Ord i skrevet form. Hvis han var villig til at gøre det, hvad siger
det om, hvad vi også bør gøre?

Til at
tænke over
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Hvilke erfaringer har du med at bruge Skriften i din kamp mod
fristelser? Begyndte du at læse i Bibelen eller citere skriftsteder?
Hvad skete der, og hvad har du lært af din erfaring?

TIRSDAG

23. JUNI 2020

Jesus versus Skriften?
Joh 5,45-47

Hvad siger Jesus i disse vers om sit forhold til Bibelen?
Nogle mener, at Jesus talte i modsætning til Skriftens ord, Det Gamle
Testamente, når han talte. De siger, at Jesu ord til og med står højere
end Skriften.
I Det Nye Testamente læser vi, at Jesus sagde: ”I har hørt, at der
er sagt … Men jeg siger jer“ (Matt 5,43-44; sml. med Matt 5,2122.27-28.33-34.38-39). Da Jesus udtalte disse berømte ord i sin
Bjergprædiken, forsøgte han ikke at fravige eller afskaffe Det Gamle
Testamente, som nogle fortolkere mener. Han svarede på forskellige
fortolkninger af Skriften og mundtlige traditioner, som blev brugt af
nogle fortolkere på hans tid for at retfærdiggøre en opførsel over for
andre mennesker, som Gud ikke accepterede og aldrig havde befalet,
som fx at hade deres fjender (se Matt 5,43).
Jesus afskaffede ikke på nogen måde Det Gamle Testamente.
Han forringede heller ikke dets autoritet. Tværtimod. Det er Det
Gamle Testamente, som beviser, hvem han er. I stedet intensiverede
han betydningen af udtalelser fra Det Gamle Testamente ved at vise
os hen til Guds oprindelige hensigt.
At bruge Jesu autoritet til at diskvalificere Den hellige skrift eller
rakke ned på visse dele af Bibelen som uinspirerede, er måske en af
de mest udspekulerede og farlige måder at kritisere Skriften på, for
det gøres i Jesu navn. Vi har Jesu eksempel på, hvor stor autoritet
han gav Skriften, som på hans tid kun bestod af Det Gamle Testamente. Hvilke andre beviser har vi brug for med hensyn til, hvordan
vi også bør betragte Det Gamle Testamente?
Jesus svækkede slet ikke Skriftens autoritet. Han opløftede i stedet hele tiden Skriften som en pålidelig og troværdig vejleder. Faktisk
siger han utvetydigt i den samme Bjergprædiken: ”Tro ikke, at jeg er
kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet
for at nedbryde, men for at opfylde“ (Matt 5,17). Og han fortsætter
med at sige, at enhver, ”der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget“ (Matt 5,19).

Til at
tænke over

Afgørende trospunkter som fx skabelsen (1 Mos 1-2) og syndefaldet (1 Mos 3) har deres grundlag i Det Gamle Testamente.
Hvilke andre vigtige sandheder finder vi i Det Gamle Testamente,
som senere bliver forstærket i Det Nye Testamente?
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ONSDAG

24. JUNI 2020

Stille stunder med Guds Ord
Vores tilværelse har en tendens til at være hektisk og fyldt med
travlhed og stress. Ofte er vi nødt til at arbejde hårdt for at overleve,
for at kunne sætte mad på bordet. Andre gange, selv når vi har alle
livets fornødenheder, slider og slæber vi, fordi vi hele tiden ønsker
mere. Vi ønsker alle de ting, vi tror, vil gøre os lykkelige. Men som
Salomo advarer om i Prædikerens Bog, sker det ikke altid.
Uanset, hvad årsagen er, kan vi have frygtelig travlt, og så er det
meget let i vores travlhed at glemme Gud. Det er ikke, fordi vi ikke
tror, men kun fordi vi ikke tilbringer kvalitetstid med at læse Guds
Ord, bede og holde os nær til Gud, ”som holder dit liv og alle dine
veje i sin hånd“ (Dan 5,23). Vi bliver så let distraheret af andre ting,
så vi ikke oplever kvalitetstid med Gud. Vi har alle brug for øjeblikke,
hvor vi bevidst sætter tempoet ned for at møde Jesus, som er vores
frelser. Hvordan kan Helligånden tale til os, hvis vi ikke standser op
for at lytte? De særlige stille stunder med Gud, hvor vi læser hans
ord og kommunikerer med ham gennem bøn, er kilden til vores åndelige liv.
Sl 37,7; 46,11
62,2-3.6

Hvad fortæller disse vers om stille tid sammen med Gud?
Hvorfor er stille stunder med Gud vigtige?
Hvis du elsker nogen, synes du om at tilbringe tid alene sammen
med den, du elsker. Vælg dig et sted, hvor du kan læse og tænke
over Guds Ord uden forstyrrelser. I vores hektiske tilværelse kan
det kun lykkes, hvis vi bevidst sætter et bestemt tidspunkt af for et
sådant møde med Gud. Ofte er dagens begyndelse det bedste tidspunkt for disse minutter med stilhed og overvejelser. Sådanne øjeblikke før resten af dagens arbejde begynder, kan blive en velsignelse
for hele resten af dagen, for de værdifulde tanker, du får, vil følge
dig i mange timer. Men vær opfindsom og find det rigtige tidspunkt
for din kvalitetstid, så du kan være sammen med Gud uden at blive
forstyrret.
At have forbindelse med Bibelens levende Gud gennem bøn har
større indflydelse på dit liv end noget andet. I sidste ende er det med
til, at du mere og mere kommer til at ligne Jesus.

Til at
tænke over
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Hvor bevidst er du om at tilbringe tid alene med Gud? Hvordan er
din tid med ham? Hvordan er den med til at forstærke din oplevelse
af Guds kærlighed og virkelighed?

TORSDAG

25. JUNI 2020

Hukommelse og sang
”Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig“
(Sl 119,11).
At lære Skriften udenad giver mange velsignelser. Når vi lagrer yndlingstekster fra Bibelen i vores sind, kan vi hente dem frem senere og
bruge dem i nye og forandrede situationer. På den måde får Bibelen
en direkte indflydelse på vores tanker og vores valg, og påvirker
vores værdier og opførsel. At lære bibelvers udenad gør Bibelen levende i vores dagligliv. Det hjælper os også til at tilbede Gud og leve
et trofast liv i overensstemmelse med Skriften.
At huske Skriften ord for ord er en fantastisk beskyttelse mod
bedrag og falske fortolkninger. At lære Skriften udenad gør os i
stand til at citere Bibelen, selv når vi ikke har adgang til en bibel. Det
kan blive en enorm kraft for det gode, når vi møder fristelser, eller
når vi udsættes for vanskelige udfordringer. At huske Guds løfter og
fokusere på Guds Ord i stedet for på vores problemer, vil løfte vores
tanker til Gud, som har tusindvis af måder, han kan hjælpe på, hvor
vi ikke ser nogen.
Ef 5,19
Kol 3,16

Hvordan kan det fæstne og styrke Guds Ord i vores sind, når vi
synger det?
At synge Bibelens ord kan også være en god måde at lære skriftsteder udenad. I sang er det lettere at huske Skriftens ord. At kombinere Bibelens ord med smukke melodier vil gøre, at vi husker dem
bedre, og det vil være et effektivt middel til at dulme vores urolige
sind. Bibeltekster, som sættes til enkle harmoniske melodier, kan
synges af næsten alle og læres både af små børn og voksne. Skriften
har inspireret mange berømte oratorier, symfonier og anden musik,
som har været med til at danne og påvirke kristen kultur i mange
århundreder. Kompositioner, som opløfter vores sind og retter vores
tanker mod Gud og hans ord, er fantastiske velsignelser og en positiv
indflydelse i vores liv.
”Musik hører med til gudstilbedelsen i de himmelske sale, og når vi
synger lovsange, bør vi søge at komme i så nær samklang med de
himmelske kor som muligt“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s.
309).
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FREDAG

26. JUNI 2020

Til videre studium
· Ellen White, Vejen til Kristus, ”Bønnens privilegium“, s. 102-116.
”Vores naturlige øje kan aldrig se Kristi skønhed og pragt. Den indre
oplysning, som Helligånden giver os, åbenbarer, hvor håbløs og hjælpeløs sjælens tilstand er uden Synd-bærerens nåde og tilgivelse - Kristi
fuldbragte frelsesværk – og er det eneste, som kan gøre et menneske
i stand til at se hans uendelige barmhjertighed, grænseløse kærlighed,
godhed og herlighed“ (Ellen White, The Upword Look, s. 155).
”Dele af Skriften, selv hele kapitler, kan læres udenad, så de kan
gentages, når Satan kommer til os med sine fristelser … Når Satan
forsøger at få vores sind til at dvæle ved jordiske og sanselige ting,
er den mest effektivt modstand imod ham: ‘Der står skrevet’“
(The Advent Review and Sabbath Herald, 8. april 1884).
Spørgsmål til
drøftelse

1. Hvilken rolle spiller vores frie vilje og frie valg i alle vores beslutninger omkring tro og lydighed? Selv om mange områder af
vores liv står uden for vores kontrol, har vi muligheden til frit at
vælge, når det kommer til de afgørende ting, de, som har med
det evige liv at gøre. Hvordan bruger du den frie vilje, som Gud
har givet dig? Hvilke åndelige valg foretager du?
2. Tænk over den rolle, sabbatten kan og bør have for at give os
kvalitetstid sammen med Gud. Hvordan beskytter sabbatshelligholdelse os mod at blive så fanget af at arbejde og gøre ting, så
vi ikke tilbringer den tid med Gud, som vi har brug for? Hvordan
kan vi bedre gøre sabbatten til den store åndelige velsignelse,
som det er meningen, at den skal være?
3. Hvordan har din erfaring været med at tilbringe tid alene med
Gud i bøn og bibelstudium? Hvordan indvirker det på dit liv?
Hvilken indflydelse bør det have på dit liv? Tal evt. sammen i
klassen om jeres personlige tid med bøn og studium, og hvad I
har fået ud af det. Hvordan kan andre blive velsignet fra det, I
hver især har lært?
4. Del nogle af jeres yndlingstekster fra Bibelen, som I evt. har lært
udenad, med hinanden. Hvad er det, der gør, at I holder specielt
meget af disse tekster? Hvordan har det været en velsignelse, at
I kan dem udenad?
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