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”Hvad har de set i dit
hjem?“

Ugens vers

”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk,
et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som
kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys“ (1 Pet 2,9).

Introduktion

Måske er vi, takket være Gud, nået til et stadium i vort liv, i hvert
fald på nuværende tidspunkt, hvor det går rigtig godt. Familien har
det godt, arbejdet går godt, det samme gælder vores sundhed og
økonomi. Eller måske er det slet ikke sådan. Måske oplever dit hjem
smerte og uro? Uanset situationen, hvad vil være dit svar på profetens spørgsmål om, hvad gæster har set i dit hjem? Udsendinge fra
Babylon havde besøgt kong Hizkija, som havde vist dem alle sine
skatte, og profeten Esajas spurgte senere kongen: ”Hvad har de set i
dit palads?“ (Es 39,4).
Hvad har folk set i dit hjem? Hvad har himlens engle set? Kan man
mærke bønnens ”duft“? Er der venlighed, gavmildhed, kærlighed eller anspændthed, vrede, fortørnelse, bitterhed og strid? Vil en gæst
gå derfra og tænke, at Jesus ikke er en del af dette hjem?
Dette er vigtige spørgsmål for os alle at stille os selv mht. det hjem,
vi har skabt. I denne uge skal vi se nærmere på nogle af de elementer, der kan skabe en rigtig god stemning i hjemmet, på trods af de
uundgåelige spændinger og kampe, alle nutidens hjem møder.

Ugens tekster
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Es 38; 39
1 Kor 7,12-15
1 Pet 3,1-2
Hebr 6,12; 13,7
3 Joh 11
Es 58,6-7.10.12

SØNDAG

16. JUNI 2019

Lærdom fra en konges fejltagelse
2 Krøn 32,25.31
Es 38; 39

Læs beretningen om Hizkijas helbredelse og de babyloniske
ambassadørers besøg.
Bibelen understreger, at de kongelige gæster var interesseret i kong
Hizkijas mirakuløse helbredelse. Men det lader til, at Hizkija var tavs
om denne erfaring. Han lagde ikke vægt på det, der kunne have åbnet disse udsendinges hjerter over for kundskab om den sande Gud.
Kontrasten mellem hans taknemmelighed over at være blevet helbredt i kapitel 38 og hans tavshed om det i kapitel 39 er slående.
”Gud havde forladt ham for at sætte ham på prøve.“ Dette
statsbesøg var en betydningsfuld begivenhed. Alligevel er der ingen
optegnelse af, at Hizkija søgte vejledning gennem profeterne eller
præsterne. Væk fra offentlighedens øjne, uden nogen samtale med
eller råd fra sine åndelige vejledere, lod han tilsyneladende Guds gerning i sit eget og i nationens liv forsvinde fra sit sind. Den historiker,
der skrev 2 Krøn 32,31, har måske haft til hensigt at vise, hvor let det
er at tage Guds velsignelser for givet og føle sig selvtilstrækkelig.
Nedenunder følger nogle lærdomme om trofasthed i hjemmet, som
kan uddrages fra Hizkijas erfaring. Hvilke andre lærdomme kan du
komme i tanker om?
Ethvert besøg i en kristens hjem er en anledning til, at gæster kan
møde Kristi efterfølgere.
Meget få gæster vil tage initiativ til at begynde en samtale om åndelige ting. De kristne må finde måder, der er i sammenhængen er
passende, hvorved de kan dele evangeliet.
De kristne er ikke kaldet til at fremvise deres materielle rigdom eller
deres færdigheder, selv om de anser disse som velsignelser fra Gud.
De er kaldet til at ”forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte
jer ud af mørket til sit underfulde lys“ (1 Pet 2,9) eller for at bruge
Hizkijas erfaring som et symbol, at fortælle, at de var døende, men
at Kristus har helbredt dem; de var døde i deres synd; men Kristus
har gjort dem levende og givet dem en plads i himlen (Ef 2,4-6).

Til at
tænke over

Hvordan kan du bruge dit hjem til at vidne for andre? Hvordan kan
du dele din tro på Kristus med dem, der besøger dit hjem?
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MANDAG

17. JUNI 2019

Familien først
Det mest naturlige er, at vores egen familie står øverst på listen over
dem, vi forsøger at dele evangeliet med. Der findes ingen vigtigere
missionsmark end den.
Joh 1,40-42
5 Mos 6,6-7
Ruth 1,14-18

Hvilken konklusion kan vi drage udfra Johannsevangeliet og teksterne fra Det gamle Testamente om at dele vores tro i hjemmet?
En entusiastisk rapport. Andreas gik videre end kun at give en rapport. Han arrangerede et møde mellem sin bror Simon og Jesus. En
entusiastisk rapport om Jesus og en introduktion til ham som person
– hvilken enkel formel for at dele evangeliet med familiemedlemmer
i vores hjem! Efter introduktionen trådte Andreas til side. Derefter
havde Jesus og Simon Peter deres eget personlige forhold.
At lede børn til tro. Børn i hjemmet kan ofte blive overset som
passende modtagere i vores forsøg på at dele evangeliet. Mange forældre tror fejlagtigt, at børn automatisk vil tilegne sig familiens åndelighed. Men det må man ikke tage for givet. Mens børnene og de
unge lærer fra de rollemodeller, de ser, er det også sandt, at de unge
i Guds familie har brug for individuel opmærksomhed og muligheden for personligt at blive introduceret til Kristus. Det lægger 5 Mos
6 stor vægt på. Man må være meget opmærksom på, hvordan den
mest effektive religiøse oplæring finder sted. Regelmæssige åndelige
vaner og andagt, både personligt og for familien, bør opmuntres i
hjemmet. Der bør afsættes tid og bruges personlig indsats for børnene og de unge.

Ruth 1,8-22

Hvad kan vi lære af No’omis evangeliske indsats?
Hvorfor tror du, at Ruth valgte at følge No’omi, selv i No’omis mest
vanskelige situation, hvor hun gav udtryk for sin vrede og depression
over for Gud og klagede over alt det, hun havde tabt (Ruth 1,15. 2021)? Ruths eksempel viser bedre og tydeligere end noget, at unge
kan møde og overgive sig til en fuldkommen Gud, selv når de bliver
introduceret til ham af en ufuldkommen forælder.

Til at
tænke over
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Hvordan påvirker tanken om, at dit hjem er den vigtigste missionsmark, din holdning over for de mennesker, der lever der? Arbejd
sammen som familie om at forberede en liste over specifikke ting,
din familie kan gøre for at lede familiemedlemmer, som endnu ikke
kender Jesus, til ham.

TIRSDAG

18. JUNI 2019

En fred, der sejrer
1 Kor 7,12-15
1 Pet 3,1-2

Hvilke råd indeholder Det Nye Testamente for ægteskaber, der er
splittede på grund af religion?
Velsignelsen ved at være en kristen forælder. I 1 Korintherbrev er
de troende bekymrede over, om det kan være anstødeligt over for
Gud at forblive gift med en ikke-troende ægtefælle, og om det kan
medføre, at både de selv og deres børn bliver urene. Det er ikke tilfældet, siger Paulus. Ægteskabets hellighed og intimitet fortsætter
også efter den ene parts omvendelse. En kristen ægtefælle ”helliger“
den anden partner og parrets børn. Ordet ”helliget“ bør forstås på
den måde, at en ikke-troende ægtefælle kommer i kontakt med nådens velsignelser ved at leve sammen med sin kristne partner.
Men den hjerteskærende realitet er også, at den ikke-troende
partner kan vælge at forlade ægteskabet. Selv om følgerne er alvorlige, siger Guds Ord, som altid holder fast ved menneskers frihed til
at vælge, ”så lad det ske“. Den troende ”er ikke bundet i sådanne
tilfælde“ (1 Kor 7,15).
Kaldet til at leve i fred. Guds Ord foretrækker tydeligt, at der på
trods af udfordringerne i et åndeligt splittet hjem kan findes en udvej, så Kristi fred kan råde. Håbet er at bevare ægteskabet intakt,
at vise evangeliets sejr midt i vanskelighederne og at fremme ægtefællens velbefindende, selv om han eller hun ikke er troende. Som
ægtepar er de jo stadig ét.
Hvor går grænsen for en ægtefælles ansvar over for en ikketroende partner?
Kærlighed, urokkelig troskab, ydmyg tjeneste og vindende vidnesbyrd fra den troendes side skaber størst sandsynlighed for at vinde
en ikke-troende ægtefælle. Underkastelse i et kristent ægteskab
udspringer af ærefrygt for Kristus (sml. Ef 5,21). Når en ægtefælle
udviser kristen underkastelse over for en ikke-troende partner, må
lydighed mod Kristus altid komme først. Trofasthed mod Guds krav
i ens liv betyder ikke, at en ægtefælle skal finde sig i mishandling fra
en voldelig partner.

Til at
tænke over

Kæmper nogen i din menighed med at leve sammen med en
ikke-troende ægtefælle? Hvordan kan du evt. på en praktisk måde
hjælpe vedkommende?
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ONSDAG

19. JUNI 2019

Familielivet skal deles
1 Kor 4,16
Ef 5,1
1 Thess 1,6
Hebr 6,12; 13,7
3 Joh 11

Læg mærke til ordene ”efterligne“ eller ”ligne“ i disse vers.
Hvad fortæller de om, hvordan man bliver kristen og vokser i sin
kristentro? Hvad tror du, det siger om forholdet mellem eksempel
og vidnesbyrd?
Det Nye Testamentes eftertryk på efterligning bekræfter den vigtige
rolle, som eksemplet spiller i oplæringsprocessen. Vi har en tendens
til at komme til at ligne dem eller det, vi ser. Dette princip gælder i al
almindelighed, men det gælder især i hjemmet, hvor efterligning er
almindelig. Børn efterligner deres forældre og søskende; ægtefæller
kommer ofte til at ligne hinanden. Denne kendsgerning giver et vigtigt fingerpeg om, hvordan ægtepar og familier kan vidne om deres
kristne tro til andre ægtepar og familier.
Betydningen af social indflydelse. Vi vidner fra vores hjem, når vi
skaber anledninger, hvor andre kan få indblik i vores hjemmeliv.
Mange har ikke noget godt familieliv eller ægteskab at efterligne.
I vores hjem kan de se, hvordan Jesus gør en forskel. ”Social indflydelse,“ skrev Ellen White, ”har en fantastisk kraft. Vi kan bruge den,
hvis vi vil, som et redskab til at hjælpe mennesker, vi kommer i kontakt med“ (The Ministry of Healing, s. 354).
Når et ægtepar inviterer andre ægtepar til et måltid, samvær eller
bibelstudium, eller når de sammen deltager i programmer, der skal
berige ægteskabet, vil gæsterne se et eksempel. Når de ser gensidighed, bekræftelse, kommunikation, konfliktløsning og accept af
forskelligheder, oplever de vidnesbyrd om et kristent familieliv.

Jer 17,9
Joh 2,25
Rom 3,23

Til at
tænke over
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Men hvad må vi i denne sammenhæng altid være på vagt over for?
Følg kristne, der følger Kristus. Alle menneskelige eksempler er mangelfulde; og det kristne hjems vidnesbyrd handler ikke om at være et
eksempel på absolut fuldkommenhed. Det Nye Testamentes opfattelse af efterligning er et kald til enkeltpersoner om at følge kristne,
der følger Kristus. Det handler om, at mennesker vil tage imod den
kristne tro, når de ser den komme til udtryk hos mennesker, som er
lige så menneskelige og ufuldkomne, som de selv er.
Hvad kan du gøre for at gøre dit hjem til et bedre eksempel på et
vidnesbyrd for kristendommen?

TORSDAG

20. JUNI 2019

Centre for smitsom venlighed
Es 58,6-7.10-12
Rom 12,13
1 Pet 4,9

Sammenlign bibelske henvisninger til gæstfrihed med faktiske
beskrivelser af begivenheder i nogle af de bibelske familiers hjem,
som omtales i følgende tekster. Læg mærke til de sider ved gæstfrihed, der udvises.
· Abraham og Sara (1 Mos 18,1-8)
· Rebekka og hendes familie (1 Mos 24,15-20.31-33)
· Zakæus (Luk 19,1-9)
Gæstfrihed opfylder et andet menneskes grundlæggende behov for
hvile, mad og samvær med andre. Det er et tydeligt udtryk for selvopofrende kærlighed. Jesus knyttede teologisk betydning sammen
med gæstfrihed, da han lærte, at det var gerninger gjort mod ham,
når man gav de sultne mad og de tørstige noget at drikke (Matt
25,34-40). At bruge sit hjem i tjeneste for andre kan spænde fra
en enkel invitation til en nabo til et måltid mad eller til den radikale
gæstfrihed, hvor man lader en person, der er udsat for mishandling,
låne et værelse. Den kan indbefatte enkel venlighed, en anledning til
at bede med nogen eller at give bibelstudium. Ægte gæstfrihed udspringer i menneskers hjerter, når de er blevet rørt af Guds kærlighed
og ønsker at udtrykke deres egen kærlighed i ord og handling.
Familier klager ofte over, at de ikke har plads, tid eller energi til at
udvise gæstfrihed. Andre føler sig kejtede, uden evner og usikre på,
hvordan de skal nå ud over det, de kender, for at have samvær med
ikke-troende. Nogle ønsker at undgå at komplicere deres tilværelse
ved at involvere sig med andre. Mange moderne familier forveksler
gæstfrihed med selskabelighed.

Til at
tænke over

Hvordan udtrykker dit hjem din egen åndelige tilstand?
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FREDAG

21. JUNI 2019

Til videre studium
Ellen White, Vejen til et bedre liv, ”Hjemmets betydning“ s. 217-220;
Profeter og konger, ”Udsendingene fra Babylon“ s. 166-169.
Hjemmets indflydelse i evangelisation. ”Et godt hjem kan påvirke
menneskers hjerte og liv langt mere end en prædiken … Vores indflydelse rækker måske ikke ret langt. Vi har måske heller ikke ret mange
muligheder. Vores viden er måske begrænset. Men vi kan alligevel udrette meget, hvis vi med troskab udnytter de muligheder, som vi har i
vores hjem“ (Ellen White, Vejen til et bedre liv, s. 219.220).
Spørgsmål til
drøftelse

1. Del med hinanden i klassen, om det var nogens hjem, der var
med til at I tog beslutningen om at følge Kristus. Drøft, hvad
det var, der gjorde så stort indtryk. Hvad kan I som klasse lære
deraf?
2. Hvordan kan I som klasse på en praktisk måde hjælpe en familie, hvor den ene ægtefælle ikke er troende?
3. Tal sammen i klassen om det pres på familielivet, der modarbejder jeres tro. Lav en liste over nogle af disse problemer, og skriv
mulige løsninger ved siden af hvert enkelt problemområde.
4. De kristnes privatliv er et redskab, hvormed man vidner over
for børn, en ikke-troende ægtefælle, andre slægtninge og gæster. Selv om vi ikke altid er så gode til at dele vores tro i vores
eget hjem, som vi gerne ville, og selv om det ikke altid fører til
slægtninges eller venners omvendelse, kan selv ufuldkomne familiemedlemmer gøre, hvad de kan for at vise vejen til en fuldkommen frelser. Gennem gavmild gæstfrihed udtrykt i Frelserens navn kan de føre alle, de kommer i kontakt med, inden for
nådens rækkevidde. Tænk over, hvilken indflydelse dit hjem har
på dem, der besøger dig. Hvad kan du gøre for at give et bedre
vidnesbyrd af din tro til alle dem, der træder ind i dit hjem?
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DIALOG

Aktiviteter og dialog
Guds Ord

Uddybende
spørgsmå

• Gæstfrihed var en væsentlig del af den mellemøstlige kultur på
Bibelens tid. Find fra Bibelen eksempler på gæstfrihed og drøft,
hvori de adskiller sig fra vores kulturelle situation.
• Danskere er notorisk private og åbner i forhold til næsten alle
andre kulturer deres hjem meget lidt for hinanden.
- Præger det også din menighed og din egen tilværelse?
• Har vi urealistiske forventninger til, hvad der kræves af værter, der
åbner deres hjem, mht. til mad m.m.? Er sådanne forventninger
med til at begrænse vores besøg hos hinanden?

Klassens
aktiviteter

• Lav en tidsoversigt, hvor du beregner den tid, hver person i din
husholdning i gennemsnit tilbringer i hjemmet i løbet af en uge.
- Hvor meget af denne tid tilbringer hver person alene? Og hvor
meget i selskab med de andre medlemmer?
- Hvor meget af tiden kan du forvente, at hjemmet rummer
gæster? Hører disse gæster til den bredere familie, eller er de
venner og bekendte?
- Hvor ofte får du besøg af en person, som aldrig tidligere har
været i dit hjem?
• Tal sammen om jeres ”statistik“.

Personligt
kristenliv

• Står venlighed højt på din prioriteringsliste for opførsel i hjemmet?
• Hvilke andre værdier sætter du/I højt i dit/jeres hjem? Sammenlign jeres svar i klassen.

Forstå
det bedre

• Kong Hizkijas fremvisning af sine skatte havde den modsatte
effekt end den tiltænkte. Babylon var politisk set på dette tidspunkt en eventuel forbundsfælle med den assyriske stormagt;
men mange år senere, da Babylon var en del af det forbund, som
knuste Assyrien, fik optegnelserne med skattene i Hizkijas palads
betydning. Babylon valgte at erobre det lidt afsidesliggende Jerusalem, og Judah blev indlemmet i det nybabyloniske storrige
under Nabopalassar og hans søn Nebukadnezzar.
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DIALOG

Baggrund

Til at
tænke over

Noter
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Historisk set har alle kulturer haft en definition af det at være fremmed og været umiddelbart skeptiske over for fremmede. Netop derfor udviklede store religioner som jødedommen og senere islam høje
moralske kriterier for gæstfrihed. Begge understregede betydningen
af at behandle fremmede og gæster godt, selv hvis disse fremmede
tilhørte traditionelt fjendtlige folkegrupper.
Hvis Jesus kom på et pludseligt besøg i dit hjem, ville du da bryde dig
om, at han så, hvad du har i dit hjem?

NOTER
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