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UGEN 16.-22. JUNI 2019

Jesus i mit hjem
”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).

Hovedtanke

I vores hjem lærer mennesker Jesus at kende.

Introduktion

Vi er nygifte, præsten kommer på besøg. Han fortæller, hvad han
havde aftalt med sin kone før de blev gift: Huset skulle altid være så
ryddeligt, at han til hver en tid kunne tage gæster med hjem.
Efter besøget sad vi undrende tilbage med en masse spørgsmål.
Hvad menes der med at have ”et præsentabelt hjem?”. At der ikke
ligger noget og flyder, men at der kun er det, man ønsker at vise
andre? Hvad kendetegner et ”kristent” hjem? At Bibelen ligger på
natbordet, eller at andagtsbogen ligger på spisebordet?
Er det den ene ægtefælle, der skal sørge for, at hjemmet ser ”kristeligt” ud, eller lykkes det kun, når begge ægtefæller trækker på
samme hammel? Er det overhovedet os, der sørger for det ”kristelige” i hjemmet, eller gør Gud det? Må præsten eller menigheden
udtrykke forventninger om, hvordan det skal se ud hjemme hos mig
eller hos os?
På en ungdomsevent blandt adventister hører jeg en taler, der siger,
at man kan kende en kristen på, hvilken kanal vedkommende lytter
til. Derfor burde man tænde for bilradioen før en brugtbilshandel for
at høre, om den er indstillet til en nyheds- eller kulturkanal. Så var
den tidligere ejer muligvis en kristen, der havde plejet sin bil godt og
givet sande oplysninger om bilen.
Hvordan kan man se på et hjem, om der bor kristne? Er der nogle
bestemte ydre ting, eller er der andre kendetegn?
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SØNDAG 16. JUNI 2019

Hvad har de set i dit palads
Es 38-39
2 Krøn 32,24-32

Hvem er ifølge Hizkija ansvarlig for, at han er blevet rask?
Hvad er den afgørende forskel mellem Es 38 og 39?

Baggrund

I Es 38 læser vi, hvordan Hizkija i en dybfølt takkesang udtrykker sin
glæde over, at Gud har gjort ham rask. I kapitel 39 udtrykker kongen
sin glæde over de gaver, som babylonerkongens budbringer kom til
Hizkija med i anledning af hans helbredelse, ved at vise budbringeren
hele skatkammeret. Esajas, der i denne situation skal meddele et ord
fra Gud, kommer ikke med en anklage, men stiller et tilsyneladende
harmløst spørgsmål: ”Hvad har de set i dit palads?” (39,4).
Den derpå følgende dom om, at alt, hvad der er i dit palads, skal
tages fra ham, opfylder det, som Hizkija allerede under sin sygdom
troede var gået tabt: ”Min bolig tages ned og pakkes sammen som
et hyrdetelt” (38,12).

Til fordybelse

”Når vi beder Fadervor og siger ’Helliget blive dit navn’, beder vi om,
at Gud bliver set, som han virkelig er: ophøjet og majestætisk i magt
og væsen … Hvad viser vi verden? Viser vi, hvad vi har præsteret eller vores åndelige holdning? Hvem får æren?” (John Oswalt, Isaiah,
The New Application Commentary, Grand Rapids, USA 2003, 439).

Til anvendelse

Som kristne må vi gerne opfatte materiel velstand som Guds velsignelse, men væsentligere er de [åndelige] velgerninger af Ham, ”som
kaldte jer [os] ud af mørket til sit underfulde lys” (1 Pet 2,9). Gud
gjorde os, ”der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus –
af nåde er I frelst –” (Ef 2,4-10). Det er ikke vores fortjeneste, men
Guds.

Til eftertanke

Hvad kan jeg vise gæster, der besøger mig eller os som familie?
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MANDAG 17. JUNI 2019

Familie er væsentlig
Joh 1,40-42
5 Mos 6,6-7
Baggrund

Hvordan prioriteres familie i disse skriftsteder?

Andreas og Simon Peter kommer fra samme familie. De oplever
Jesus sammen. Så Andreas ledsager sin bror Simon gennem sin tros
forskellige stationer.
Åbenhed

Joh 1,40-42

Konsekvens

Joh 6,66-69

Hengivelse

Joh 13,6-10

Fejl / Overmod

Joh 18,16-18;
25-27

Bevægelse og begejstring /
Overtagelse af ansvar
Åndelige gerninger /
Forkyndelse / Visdom

Joh 13,36-38

Joh 18,10-11

Joh 20,1-10

Joh 21,7

Joh 21, 15-17

ApG 2,14-36

ApG 4,8-12

ApG 10,34-35

Andreas træder i baggrunden, efter at han har gjort Peter bekendt
med Jesus. Den første Jesusbekendelse kommer fra Andreas. Senere
er det Peter, der aflægger sit offentlige vidnesbyrd om Jesus.
Til anvendelse

Til eftertanke

Det foreslås forældrene i 5 Mos 6,6-7 at tale med deres børn om
erkendelsen af Gud og hans kærlighed uanset tid og sted. Når de
fortæller om Gud, og når børnene oplever deres tro i praksis, deres
bønhørelse, glæden, men også udfordringerne, deres spørgsmål og
deres måde at omgås lidelser på, bliver fundamentet for børnenes
egen tro lagt.
For at stiklinger kan blive kraftige, hærder man dem tidligt i et foreløbigt bed i stedet for i stuens vindueskarm. Solens varme kan om
natten fastholdes i dette bed. På denne måde kan havesæsonen flyttes frem eller tilbage med nogle uger.
Hvordan kan vores familier blive til troens stiklingebed?
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TIRSDAG 18. JUNI 2019

Kærligt partnerskab
1 Kor 7,12-15

Hvorfor gør Paulus et nummer ud af, at det er hans personlige råd?

Baggrund

Paulus henvender sig til en reel og ikke en ideel familiesituation.
Mens evangeliet hele tiden spredes videre ud i de ikke-jødiske områder, sker det, at ægtefæller og familier ikke samlet kommer til troen
på Kristus. Hvad skal kristne nu gøre, når de er gift med en partner,
der ikke er blevet troende? Er det en fare for troen eller måske en
mulighed?
Paulus henviser til Guds kraft: Den er verdens stærkeste magt. Ægtefællen, der ikke tror, fornemmer Guds nærhed gennem den anden,
oplever den andens troserfaringer og kan iagttage magten af Guds
kærlighed på nært hold. Dette kan også hellige den ikke-troende
ægtefælle.
Dog er der for Paulus et alternativ: Det er ikke altafgørende at opretholde et ægteskab, hvis den ikke-troende partner ønsker skilsmisse.
Fred er det overordnede mål. Skænderi og ballade om den rette tro
skal ikke være det fremherskende samtaleemne.

Til fordybelse

Foruden den gensidige fysiske tiltrækning (Ordspr 5,15-19), som er
en del af ægteskabet, lærer Bibelen om ægtefællers enhed (Ef 5,3132) og deres gensidige ansvar (Matt 19,4-9; Ef 5,28-29). Med en
varig relation etableres en stærk forbindelse. (Højs 8,6-7).

Til anvendelse

Guds Ord udtaler sig entydigt om, at der søges muligheder, for at
Kristi fred kan finde indpas i familien, til trods for de udfordringer
en trosmæssig splittet familie står i. Målet er at holde ægteskabet
intakt, at vidne om evangeliets sejr midt i vanskelighederne og at
holde sig ægtefællens ve og vel for øje.

Til eftertanke

Finder troende med ikke-troende ægtefæller accept, forståelse og
støtte i min menighed?
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ONSDAG 19. JUNI 2019

Social indﬂydelse
Ef 5,1
3 Joh 11-12
Baggrund

Hvilken rolle spiller et godt forbillede?

Paulus indleder brevet til menigheden i Efesos med en overstrømmende tak til Gud for hans frelse i Jesus Kristus. Efter nogle overvejelser og redegørelser om menigheden går han i anden del af
brevet over til noget mere praktisk betonet. Det handler om den
(manglende) virkning af Guds nåde i den troendes liv. En nåde, der er
beskrevet i første del af brevet. Han konkretiserer: Løgn, tyveri, forbitrelse, hidsighed og vrede, råb og spot m.m. ”Vær i stedet for velvillige over for hinanden og tilgiv hinanden! Sådan har Kristus mødt
jer. Gud er jeres far, og I er hans børn. Efterlign jeres far i denne åndelige familie. Tag ham som forbillede!” (ifølge Ef 4,25-5,2).
Johannes peger i sit brev til Gajus ligeledes på forbilledets betydning.
Han skal orientere sig efter det gode. Demetrius er en person, der af
alle får et godt skudsmål. Han anses for at være et godt forbillede,
når det drejer sig om den kristnes udstråling i det sociale netværk.

Til fordybelse

Det nye Testamentes understregning af det at efterligne (1 Kor 4,16;
1 Thess 1,6; Hebr 6,12; 13,7) bekræfter forbilledets rolle. Man opfatter – ofte også ubevidst – den andens egenskaber og karaktertræk.
Jo tættere en relation er, desto mere smitter den. Børn efterligner
deres forældre, og yngre søskende, de ældre og ægtefæller efterligner hinanden.
Mange mennesker i vores samfund har ikke oplevet gode forbilleder
i ægteskab og familie. Kristne familier har en enestående mulighed
for at lade noget af Kristi Ånd, som gør forskellen, skinne igennem.
”Social indflydelse,” skrev Ellen White, ”er en vidunderlig magt. Vi
kan udrette meget godt, hvis vi vil gøre vores hjem til en velsignelse
for andre” (The Ministry of Healing, Mountain View, CA 1942, 354;
Vejen til et bedre liv, Dansk Bogforlag 2013 s. 220).
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TORSDAG 20. JUNI 2019

Gæstfrihed
Es 58,7-12
Matt 25,31-46
Baggrund

Hvilket løfte er forbundet med gæstfrihed?

Esajas sammenligner i kapitel 58,9-11 opfattelsen af social ansvarlighed og at vise gæstfrihed med en kilde, der aldrig udtørrer, og
en kunstvandet have. På den måde kan andre opleve og nyde Guds
velsignelser.
Jesus gav gæstfriheden en dybere betydning, idet han mindede disciplene om Esajas 58. Der hedder det, at man skal have et hjerte for
de sultende (v. 10). Det gælder om ”at videregive det, man på sin
egen krop har erfaret af befrielse og tilgivelse” i stedet for at lægge
vægt på, ”at man gør en eller flere ’gode gerninger’” (WStB, Dieter
Schneider, Der Prophet Jesaja 2. Teil, 1990, 268).

Til fordybelse

Når vi viser gæstfrihed, er det forkyndelse af Guds frelse i praksis.
”At give den sultne mad” og ”give den tørstige at drikke” – dvs. at
have øje for gæstens behov – er udover at yde vores næste tjeneste,
i sidste ende også et bevis for Jesus selv.

Til anvendelse

Ens eget hjem kan inddrages i forkyndelsen – lige fra at invitere naboerne på mad til at byde dem ind i familiefællesskabet. Gæstfrihed
kan helt enkelt betyde, at man viser venlighed, at man tilbyder at
bede med den anden, eller at man åbner hjemmet for en bibelkreds.
Ægte gæstfrihed kommer fra hjertet af den, der har fornemmet
Guds kærlighed og ønsker at udtrykke kærligheden i ord og gerning.

Til eftertanke

Jesus forklarede rækkevidden af de kommende dage, da han ”sad til
bords” (Matt 26,20) med disciplene. Jesus gav brød og vin en ny og
dybere betydning, idet de blev symboler for hans død og frelse fra
synd.
Hvordan kan også vi i hverdagen – for eksempel ved aftensmaden –
fortælle om Jesus?
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FREDAG 21. JUNI 2019

Venlighed
1 Mos 18,1-8;
24,15-33
Luk 19,1-9

Hvad er kendetegnet for hjemmene i disse skriftsteder?

Til fordybelse

Nej, perfekte hjem var det ikke. Abrahams og Saras ægteskab var
bestemt ikke fri for spændinger. Laban, Rebekkas bror, var en rævepels, der kunne lide at trække andre over disken. Og Zakkæus vidste,
hvordan han skulle trække penge op af lommen på folk. Alligevel
kunne gæsterne spore en venlig og åben atmosfære, som gjorde det
let og behageligt at tage imod invitationen. Hjælpsomhed, det at
dele glæden med og interessere sig for den anden, resulterer i venskaber og voksende relationer.

Til eftertanke

”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,
Dansk Bogforlag 2013 s. 219.220).

Resumé

Med Guds kærlighed holder vi fokus på vores næste. Det fortæller
andre, at Jesus er ”i vores hjem”
Vores bibelstudieemne i næste kvartal:
”HVAD I HAR GJORT … ”
Kristendom og diakoni
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DIALOG TIL SABBATTEN 22. JUNI 2019

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt

”Jeg kan ikke invitere dig, jeg har ikke ryddet op.”
Hvad er almindeligvis forudsætningen for jer for at invitere andre?

Es 39,1-4

Mange glæder sig, når de skal fremvise deres nye hjem.
Hvor kommer dette behov fra?
Hvorfor falder det os lettere at tale om materielle ting end om
meningsfulde emner?
Hvordan oplever I det at tale med ikke-troende gæster om de
erfaringer, I har med Gud?

Es 58,7-12

”Gæstfrihed er en pragmatisk måde at forkynde Guds frelse på.”
Hvad mener I om dette udsagn?
Hvilken betydning har det for os som lokal menighed?

1 Kor 7,12-15

Afslutning

Hvordan kan vi som menighed være en støtte for dem, der er gift
med en ikke-troende partner?
”Jesus i mit hjem”
Hvilken betydning har dette udsagn for jer?
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