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”Med Jesus i familien“
”Så lad da også os … holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi
ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam
og nu sidder på højre side af Guds trone“ (Hebr 12,1-2).

Introduktion
Uanset, hvilken fase af vores liv vi befinder os i, og hvad vi har været
igennem eller kommer til at møde i fremtiden, lever vi altid med vores kultur som baggrund. Vores forældre, vores børn, vores hjem, vores familier, til og med vores menighed er i meget høj grad påvirket
af den kultur, vi lever i. Selv om andre ting også spillede en rolle, var
forandringen fra sabbat til søndag et mægtigt eksempel på, hvordan
kulturen på daværende tidspunkt på en kraftig og negativ måde
ændrede den kristne kirke. Hver gang vi kører forbi en kirke og ser
et skilt, der annoncerer gudstjeneste om søndagen, får vi en kraftig
påmindelse om omfanget af kulturens påvirkning.
Kristne familier udsættes hele tiden for kulturelle udfordringer. Nogle
gange kan kulturelle påvirkninger være gode; men i de fleste tilfælde
er indflydelsen negativ.
Den gode nyhed er, at evangeliet giver os lys, trøst og styrke til at
magte de udfordringer, som kulturen medfører. I denne uge skal vi
se på, hvordan vi kan have Jesus i familien, idet vi forsøger at ”være
uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og
forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden“ (Fil 2,15).
Ugens tekster
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ApG 10,1-28. 34-35
1 Kor 2,2
1 Thess 5,21-22
Joh 1,12-13; 3,7
1 Joh 5,1

SØNDAG

9. JUNI 2019

Hold fast ved det gode
I evangeliets udbredelse over alt på kloden møder de kristne mange
forskellige kulturer og skikke, hvoraf mange har at gøre med familieliv og sociale forhold. Et af de store spørgsmål for kristne missionærer handler om, hvordan de skal forholde sig til forskellige kulturelle
normer om mange forskellige emner, deriblandt familieforhold, som
de selv måske finder ubehagelige.
ApG 10,
1-28.34-35

Hvad kan vi lære om behovet for at overvinde vores egne barrierer
og fordomme, når vi møder andre kulturer?
Kristus døde for hvert eneste menneskes synd over alt på jorden.
Men mange kender ikke denne store sandhed endnu. At bringe
denne nyhed med en invitation til at tage imod er de kristnes mission. Og da Gud ikke gør forskel på mennesker, er de kristne kaldet
til at behandle alle med respekt og integritet og give dem en chance
for at tage imod evangeliet, som også er for dem.

ApG 15,
19-20.28-29
1 Kor 2,2
1 Thess 5,21-22

Hvilken konklusion kom de første kristne missionærer til med hensyn til at forkynde evangeliet for andre kulturer? Hvilket princip
finder vi beskrevet i teksterne?
Selv om alle kulturer genspejler de menneskers syndige tilstand,
som lever i den, kan mange kulturer indeholde synspunkter, der er
forenelige med Skriften og til og med nyttige for evangeliets udbredelse. Et eksempel er den værdi, mange dele af verden sætter på
nære forhold i familien og lokalsamfundet. De kristne kan fremhæve
og styrke det, der er godt og i overensstemmelse med bibelske principper.
Men samtidigt må man ikke gå på kompromis med Guds sandhed. Kristendommens historie viser desværre, at kompromis og tilpasning til kulturen har ført til et lappetæppe af pseudo-kristen tro,
som giver sig ud for at være sand kristendom. Satan hævder at være
denne verdens gud og spreder med glæde forvirring. Men Jesus har
løskøbt verden, og hans Ånd vejleder hans efterfølgere i hele sandheden (Joh 16,13).

Til at
tænke over

Hvor meget af din tro er dannet af din kultur, og hvor meget er
bibelsk sandhed? Hvordan kan vi lære at skelne mellem disse to
ting? Vær forberedt på at drøfte dette i klassen på sabbatten.
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MANDAG

10. JUNI 2019

Kulturens magt over familien
”Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at
følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det
ske, som han har lovet Abraham“ (1 Mos 18,19).
Selv om familier kommer i mange udgaver, er de samfundets byggestene. Mange af de særlige kulturelle kendetegn i forskellige samfund er derfor direkte knyttet til familielivet. I en gammel kultur var
det fx opfattet som en mands pligt at spise sine døde forældres lig; i
en anden skulle en mand, der ønskede at gifte sig, bringe et indtørret hoved fra en rivaliserende stamme som gave til brudens far. Selv
i moderne tider er der stor variation i det, der har at gøre med børn,
kurmageri, skilsmisse, ægteskab, forældreskab, osv. Når vi forkynder
vores budskab i forskellige kulturer, er vi nødt til at lære, hvordan vi
skal forholde os til dem på en måde, der ikke skaber unødvendige
problemer samtidigt med, at vi ikke går på kompromis med Bibelens
lære. Og vi må også være meget opmærksomme på de kulturelle
indflydelser, som påvirker vores familier herhjemme.
1 Mos 16,1-3
1 Mos 35,1-4
Ezra 10
1 Kong 11,1

Hvordan påvirkede kulturen familielivet i disse eksempler – og
hvilke principper kan vi uddrage?

Ingen af os lever i et vakuum. Vi og vores familier bliver alle sammen
påvirket af den kultur, vi lever i. Vores ansvar som kristne er at eksistere i vores kultur, så godt vi kan, og bevare det, der er i harmoni
med vores tro samtidigt med, at vi så meget som muligt tager afstand fra det, der er i konflikt med den.
Til at
tænke over
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Hvilke sider ved den kultur, du lever i, er en hjælp for familielivet
og i harmoni med Bibelen? Hvilke sider er det ikke? Hvordan kan
du bedst muligt tilpasse din tro til din kultur uden at gå på kompromis med de grundlæggende sandheder?

TIRSDAG

11. JUNI 2019

Familiens opretholdelse gennem
skiftende omstændigheder
Forandringer og foruroligende hændelser i familielivet er uundgåelige, uanset hvilken kultur man lever i. Nogle forandringer er knyttet
til forudsigelige tidspunkter i livet. Men ofte er forandringer uforudsigelige, som fx død, katastrofer, krig, sygdom, flytning og tab af
arbejde. Mange familier møder økonomiske og sociale forandringer i
deres lokalsamfund og land. Andre forandringer er direkte knyttet til
vores kultur.
Nedenfor gives nogle eksempler på store og til tider traumatiske
forandringer, som nogle mennesker mødte. Brug din fantasi og sæt
dig selv i deres situation. Hvilken indflydelse havde disse forandringer på deres familieliv? Hvad ville du gøre for at holde forandringerne ud? Ville du have reageret anderledes?
Abraham, Sara og Lot (1 Mos 12,1-5)
Hadassa (Est 2,7-9)
Daniel, Hananja, Mishael og Azarja (Dan 1)
Som følge af forandringer kan man også komme til at opleve tab,
frygt og uvished i forhold til ens nærmeste fremtid. Afhængigt af en
families evne til at tilpasse sig forandring, kan disse oplevelser lede
mennesker til nye niveauer af vækst og påskønnelse af åndelige ting.
Eller de kan føre til stress og frygt. Satan udnytter det opbrud, som
forandringer medfører, og håber at tilføje tvivl og mistro til Gud.
Guds løfter i Bibelen, hjælp fra familie og venner og visheden om,
at deres liv var i Guds hænder, har hjulpet mange af troens helte og
heltinder til at klare sig igennem store omvæltninger i deres liv.
Til at
tænke over

Gør noget praktisk for at hjælpe og opmuntre nogen, du kender,
måske en hel familie, som går igennem traumatiske forandringer i
deres liv.
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ONSDAG

12. JUNI 2019

En førstegenerations tro
Dom 2,7-13

Hvilken troskrise opstod i Israel, efter at Josva og hans samtidige
var døde?
Studier om, hvordan værdinormer og trospunkter i organisationer så
som kirker overføres til efterfølgende generationer, viser, at grundlæggerne har et meget højt niveau af forpligtelse over for deres
trospunkter. De var de første til at kæmpe for dem. Men i løbet af
en eller to generationer mister mange synet af principperne bag ved
værdierne. Måske støtter de stadigvæk organisationen, men ofte
kun af vane. I endnu senere generationer har vanerne en tendens til
at krystalliseres til traditioner. Og grundlæggernes glød er ikke længere til stede.

Joh 1,12-13; 3,7
1 Joh 5,1

Det er blevet sagt, at Gud ikke har børnebørn, kun børn. Hvad tror
du, det betyder?
En almindelig metode for overførsel af værdinormer ned igennem
mange generationer af kristendommen har været, at de ældre ganske enkelt fortæller de unge, hvad de tror. Men at finde ud af, hvad
ens forældre tror, eller hvad kirken tror, er ikke en personlig tro. At
være kristen er mere end at tilhøre en organisation med en historie
og et dogme. Sand tro er ikke nedarvet; det er ikke noget, der naturligt videregives fra en generation til den næste. Hver enkelt er nødt
til selv at kende Kristus. Det er begrænset, hvad forældre kan gøre.
Menigheden som et hele, og forældre i særdeleshed, må gøre alt,
hvad de kan for at skabe omgivelser, der vil få de unge til at ønske at
tage de rette beslutninger, men til syvende og sidst bliver en generation frelst eller mistet for evangeliet en person ad gangen.

Til at
tænke over
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Joe, som voksede op med ateisme, blev medlem af Syvende Dags
Adventistkirken som voksen efter en dramatisk omvendelseserfaring. Han giftede sig med en adventistkvinde, og de fik et par
børn, som de selvfølgelig opdrog i den kristne tro. En dag, mens
han tænkte over sine børns åndelige tilstand, sagde han: ”Jeg ville
ønske, at mine børn havde den samme erfaring, som jeg havde.“
Hvad ville du have sagt til ham, hvis du havde været til stede?

TORSDAG

13. JUNI 2019

Løbere i det 21. århundrede
I sin populære parafrase af Bibelen, The Message, bruger Eugene Peterson ordet ”budskab“ [message] hver gang ordet evangelium forekommer. De gode nyheder om Jesus er i sandhed ”budskabet“, som
verden også i dag har brug for. Kristne familier er kaldet til at erfare
det og dele det sammen i den kultur, de lever i.
Matt 28,5-7
Joh 3,16
Rom 1,16-17
1 Kor 2,2
2 Kor 5,18-21

Hvordan ville du sammenfatte ”budskabet“ ved at benytte disse
tekster?

De tidligste nyheder, som disciplene løb allevegne med, var om Jesu
opstandelse. Kristne familier i dag er en del af en lang række af løbere, der forkynder: ”Han er opstået,“ som han sagde, at de skulle
(Matt 28,7). Opstandelsens virkelighed gør alt andet troværdigt, det
Jesus sagde om sig selv, om Gud og hans kærlighed over for syndere,
om tilgivelse og om visheden om evigt liv gennem tro på ham.
Begejstring for evangeliet. Bibelen giver os glimt af evangeliets gennemgribende virkning på Jesu første efterfølgeres liv. De åbnede deres hjem til bibelstudier, de bad sammen og spiste sammen, de delte
deres penge og resurser, og de tog sig af hinanden. Hele familier tog
imod budskabet. Var de med det samme fejlfri mennesker? Nej. Var
der stridigheder og uenighed iblandt dem? Ja. Men på en eller anden måde var disse Kristi efterfølgere anderledes. De erkendte deres
behov for Gud og for hinanden. De lagde stor vægt på enhed og
harmoni i hjemmene og i kirken i deres anstrengelser for at opfylde
Jesu bøn i Getsemane (Joh 17,20-23). De vidnede med stort mod for
hinanden og for ikke-troende, og de satte til og med livet på spil på
grund af deres tro.
Sådan må det også være for os. Selv i vores tidsalder, negativ som
den er over for det, der har med Gud at gøre, bliver mennesker hørt,
hvis de har en passion og glød for noget. Helligånden længes efter at
fylde menneskers hjerter med begejstring for evangeliet. Når evangeliets gode nyhed bliver lige så gode i vores hjerter, som de er i Bibelen,
vil vi ikke kunne lade være med spontant at dele det med andre.
Til at
tænke over

Hvilke forandringer kan du have brug for at foretage i din egen familie, som kan hjælpe den til at blive en bedre budbringer af ”budskabet“, som vi er kaldet til at dele med andre?
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FREDAG

14. JUNI 2019

Til videre studium
Ellen White, Profeter og konger, ”Ved Babylons hof“ s. 233-238;
Vejen til Kristus, ”Glæde i Herren“ s. 128-142.
Gud gør ikke forskel på mennesker. ”Kristi religion løfter modtagerens tanker og handlinger op på et højere plan samtidigt med, at
det fremstiller hele menneskeheden som ligeværdige til at modtage
Guds kærlighed, idet de bliver løskøbt ved hans søns offer. Ved Jesu
fødder mødes rige og fattige, lærde og ulærde, uden nogen skelen til
kaste eller verdsligt privilegium. Al jordisk rang er glemt, når vi ser på
ham, som vores synder har gennemboret. Selvfornægtelsen, fornedrelsen og den uendelige barmhjertighed hos ham, som var så højt
ophøjet i Himlen, gør menneskers stolthed, selvophøjelse og social
rang til skamme. Ren, ubesmittet religion viser sine himmelskfødte
principper ved at bringe alle, som er helliget gennem sandheden,
til enhed. Alle mødes som mennesker, der er købt med blodet, og
alle er lige afhængige af ham, som har løskøbt dem til Gud“ (Ellen
White, Gospel Workers, s, 330).
Spørgsmål til
drøftelse

1. Drøft som klasse jeres svar til søndagsafsnittets spørgsmål:
Hvor meget af din tro er dannet af din kultur, og hvor meget
er bibelsk sandhed? Hvordan kan vi lære at skelne mellem
disse to ting?
2. Hvilke principper finder vi i ovenstående citat fra Ellen White,
som ville revolutionere vores familieliv, hvis vi fulgte dem?
3. Hvor god har din lokale menighed været til at tage sig af de
yngre generationer af troende? Hvad kan I som klasse gøre for
at hjælpe menigheden i denne vigtige opgave?
4. Hvilke udfordringer ligger der i at forsøge at videregive troen
til næste generation?
5. Hvilken positiv og negativ indflydelse har den kultur, du lever i,
på dit familieliv?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord

Find eksempler fra Bibelens historie på kultursammenstød og kulturforandringer – gør det evt. sammen.
• Drøft sabbatten og sabbatshelligholdelse. Om sabbatsbuddet
nærer vi ingen tvivl. Det er evigtgyldigt for alle mennesker til alle
tider. Men måden, vi fejrer sabbatten på, varierer. Nogle kulturer
inden for Syvendedags Adventistkirken fastholder nogle traditioner og skikke og forbyder noget, der praktiseres andre steder af
andre oprigtige adventister.
- Kan du finde eksempler på aktiviteter, du personligt aldrig ville
foretage dig om sabbatten, som hører til i denne kategori? Eller
noget, du foretager dig, som du ved, at nogle adventister ikke
personligt ville gøre?
· Skal vi sætte regler op på disse områder?
· Hvordan finder vi ud af, hvad der er bibelsk og ikke-bibelsk?
• Del med hinanden gode ideer til at gøre sabbatten til en glædelig
dag, hvor det åndelige indhold bevares.
- Find specielt ideer til brug for børn, juniorer og unge.

Personligt
kristenliv

• Hvor meget af din tro er dannet af din kultur, og hvor meget er bibelsk sandhed? Hvordan kan vi lære at skelne mellem disse to ting?
• Overvej, hvor mange af vore skikke og traditioner og måder at
gøre ting på, også i kirken, som har et tydeligt ”Så siger Herren“
som støtte.
- Drøft fx sammen emner som gudstjenesteform, nadverfejring,
ordination m.m.

Uddybende
spørgsmål

• Analyser ”dansk“ kultur.
- Hvilke træk i dagens danske kultur er fx i overensstemmelse
med kristne principper?
- Hvor er der forskelle?
- Hvilke af disse forskelle er af afgørende betydning?
- Drøft, hvilken betydning det har for vores mission at være opmærksom på disse ligheder og forskelle!
- Skal vi understrege lighederne eller forskellene, når vi som adventister møder andre? Det kan være, at dit svar vil afhænge af
situationen!
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• Danmark er i dag, bl.a. på grund af globalisering og det moderne
menneskes mobilitet, i højere grad end nogensinde før et multikulturelt samfund.
- Hvilke udfordringer og evt. fordele giver det os i vores kristne,
adventistiske mission?
Til at
tænke over

Noter
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Jesus levede selv i et multikulturelt samfund med indflydelse fra
romere, grækere og mange andre folk. Og også inden for jødedommen var der subkulturer: de strenge farisæere, de rige og romervenlige saddukæere eller esseerne, som holdt sig for sig selv nær
Dødehavet. Man kan på en vis måde sige, at Jesus med sin lære om
måden at holde sabbat på introducerede en ny sabbatskultur, som
var i konflikt med den herskende farisæiske kultur (se fx Mark 2,2328; Luk 13,10-17; 14,1-6).
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