UGEN 20.-26. JUNI 2021

13. uge

Livet i den nye pagt
”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod“ Joh 10,10.

Hovedtanke

Pagten med Gud berører alle livets områder i deres relation til Kristus,
og den medfører frelse og velsignelser i såvel dette som det evige liv.

Introduktion

Ved at se på Guds folk i Det Gamle Testamente bliver det tydeligt,
hvordan livet i og uden for pagten formede sig, om livet var kendetegnet ved velsignelser, eller man måtte mestre tilværelsen ved egen
kraft. Gud beskyttede menneskene i pagten blandt andet ved at sørge
for frugtbarhed i landet, fred og beskyttelse mod fjender og vilde dyr
samt sundhed (3 Mos 26).
Det ville dog være en fejlslutning at antage, at det derfor til hver en
tid vil gå troende mennesker godt. Og dog leves livet anderledes med
Gud som forbundsfælle, især i krisetider. Vi oplever fred og glæde,
bliver ramt af sorg og skæbnesvangre hændelser. Vi gør os bekymringer, tilgiver og fejler selv. Vi oplever smukke ting og smertefulde. Vi
erfarer, hvordan mellemmenneskelige relationer kan være givende eller opslidende og befinder os til tider i et dilemma mellem forstand og
følelser. Vi søger en mening med livet og livskvalitet. Alt dette opleves
også i livet under den nye pagt med Gud.
I denne uge vil vi beskæftige os med nogle af de ting, der beriger og
former vores liv med Gud.

Oversigt
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Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Glæde
Eftergivelse af skyld
Et nyt hjerte
Liv
Kaldelse
Erkendelse

1 Joh 1,1-4
Joh 5,24; Rom 3,23-25; 8,1
Ef 3,17-19
Joh 10,10b; 11,25-26
Matt 28,18-20
Joh 14,26; Hebr 8,10-11

SØNDAG 20. JUNI

Glæde
1 Joh 1,1-4

Hvad bygger glæden hos Jesu efterfølgere på?
Med hvilke følelser kan jeg beskrive mit forhold til Kristus?

Forståelse

Forfatteren til Johannes’ breve var øjenvidne til Jesus. Det, han oplevede med Jesus, må have gjort dybt indtryk på ham. Johannes kalder
ham livets ord. Dette er en henvisning til prologen i hans evangelium
(Joh 1,1-4). Med Jesus kom livet: evigt liv og meningsfyldt liv, et liv,
der kun kan opnås i fællesskabet med Gud og Kristus. Resultatet er
fuldkommen glæde. Vers 4 kan læses på to måder: vores glæde, det vil
sige apostlenes, eller jeres glæde, det vil sige de troendes. Glæde svejser sammen. Johannes taler således om et trekants-fællesskab: Gud,
disciplene og dem, som disciplene fortæller det til. Glæden vil gerne
komme til udtryk. Og centrum for glæden er Kristus.

Anvendelse

”Når din glæde svinder, synger du så lovsange om Gud? Fortæller du
om de fantastiske ting, han har udrettet i dit liv? Priser og takker du
ham? Det skulle du nu prøve alligevel. Det vil hjælpe til, at glæden
vender tilbage. Du er Guds barn. Du er noget særligt i Guds øjne. Det
burde jo egentlig være nok til at fyldes med glæde … Hvilket håb!
Hvilken trøst! Sikken fred og glæde vi kan finde, hvis vi virkelig priser
vores Gud for det, han har gjort i vores liv! Mener du stadig, at du ikke
har noget at være glad og taknemmelig for? Prøv at reflektere over
det en ekstra gang!“
(Samantha Nelson, Where Is Your Joy? aus HopeSpeak: The Hope of
Survivors, 2004-2014, Logos Edition)
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MANDAG 21. JUNI

Eftergivelse af skyld
Joh 5,24
Rom 3,23-25; 8,1

Hvad redder os fra fortabelsen?
Hvilket løfte må jeg leve på?

Forståelse

Ved at høre og tro går vi fra fortabelsen til livet. ”Overgangen fra død
til liv bliver en realitet, når et menneske genfødes“ (ABC 5,952). Kristi
død soner synden, den er slettet, synden er tilgivet.
”Det er et uudsigeligt privilegium og en trøst for alle, som er i Jesus
Kristus, at der derfor ikke længere er fordømmelse for dem … Han
siger ikke: ´Der findes ikke noget, der har fortjent fordømmelse´, for
det gør der, og de ser det … og sørger over det … men de går ikke
til grunde“ (M. Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole
Bible, Hendrickson Publishers 1994, 2211).

Anvendelse

Misforståelser:
”Jeg er ikke god nok til, at Gud vil tage imod mig.“ – Guds ord er
sandt og siger: ”Der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus
Jesus.“
”Jeg skal først blive et bedre menneske.“ – ”Du kan ikke sone for synder du har begået i fortiden. Du kan ikke ændre dit hjerte og gøre dig
selv hellig. Men Gud lover at gøre alt dette for dig gennem Kristus“
(Ellen White, Vejen til Kristus, DB 2019, s. 56).
”Jeg føler ingenting.“ – ”Vent ikke, til du kan mærke, at du er blevet
helbredt, men sig: ’Jeg tror det. Det er sådan, ikke fordi jeg kan mærke
det, men fordi Gud har lovet det’“ (sa.).
”Jeg kan ikke tilgive mig selv.“ – ”‘Jeg er nødt til at tilgive mig selv’ er
en populær myte, der har sneget sig ind i hjerte og forstand på mange
kristne og har hindret dem i at leve et liv i overflod i Kristus. Når du
ikke føler dig tilgivet, hvordan kan du så være glad og udstråle Kristi
karakter?“ (Samantha Nelson, s.o.)
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TIRSDAG 22. JUNI

Et nyt hjerte
Ef 3,17-19

Hvordan forholder tro, kærlighed og erkendelse sig til hinanden?
Hvad udfordrer teksten mig til?

Forståelse

Hvor profeten Jeremias forudsagde – idet han henviste til den nye
pagt – at Gud ville skabe et nyt hjerte og lægge sin lov i det (Jer
31,31-33), fokuserer Paulus på den, der giver loven og ønsker at tage
varig bolig i hjertet.
Når Kristus ved troen bor i hjerterne, og de troende er grundfæstet
i kærlighed, så opstår der en dybere forståelse af Guds væsen og
kærlighed. Mennesket kan jo ikke af egen kraft forstå Gud i hans ubeskrivelige dimension. Det er Kristus, der virker i mennesket. Hvordan
skulle et menneske kunne fatte noget, der overgår al erkendelse og da
slet ikke omfanget af Guds kærlighed? Når man underlægger sig Guds
kærligheds stærke indflydelse, sker der en forandring i hjerte, tanker,
følelser, ønsker og mål, kort sagt: i vores liv. Måske er det det, Paulus
mener, når han taler om hele Guds fylde. Han skriver: ” … til hele
Guds fylde nås“ (1992-oversættelsen), ” … til I bliver fyldt med alt
det, Gud rummer“ (Bibelen 2020). Det er en vedvarende proces.

Anvendelse

Resumé

Man siger, at forelskede par ser alting gennem lyserøde briller. Depressive mennesker har derimod ikke let ved at se noget positivt i tilværelsen. Det, der sker i ens indre, ”farver“ ens syn på verden. Hvordan ser
verden ud set fra et hjerte, som Kristus bor i?
”Gud søger ikke ord hos dig, men hjertet“ (Augustin).
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ONSDAG 23. JUNI

Liv
Joh 10,10b
Joh 11,25-26

”… han vil leve, om han end dør.“ Hvad menes der med det?
Hvilken virkning har løftet om det evige liv på mig?

Forståelse

Johannes taler gang på gang om liv, synoptikerne (Matthæus, Markus og Lukas) taler derimod om Guds rige. Begge forestillinger er tæt
beslægtede og har en nuværende og en fremtidig dimension. Jesus
skænker sandt liv. Det indeholder ikke blot alle løfter og velsignelser
for disciplene, men også det evige liv i en fuldkommen verden.
I en lignelse omtaler Jesus sig selv som den gode hyrde, der ligesom i
Salme 23 drager omsorg for sine får. Ikke nok med det: Han giver dem
meget mere end det allermest nødvendige. Det betyder liv ”i overflod“.
”Dette overmåde rige liv, som kommer fra Gud, og som andetsteds
anskueliggøres med billeder som en kilde, der vælder med vand (4,14;
sml. 7,38) eller brødet, der stiller sulten i al evighed (6,35.50.58),
fremhæves i sidste del af udsagnet, ‘for at de skal have i overflod’ (Joh
10,10). At der ikke blot er tale om liv, men liv i overflod, betyder ikke,
at der er noget ud over livet, men liv i højeste potens … Det liv, som
er garanteret den troende gennem Jesus, betyder at få indblik i Guds
dimension, derfor liv i overflod“ (R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, HThKNT, Freiburg 1984, Bd. 2, 369).

Anvendelse

Refleksion
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Mange mennesker jager fortravlet gennem tilværelsen. Hvor er livskvaliteten? Hvordan kan man finde den (påny)? Hvor stor en rolle spiller håbet i menneskers liv? Levner krav og forpligtelser plads til at nyde
nuet og drømme om det, der ligger forude?
”En livsnyder er en nydelse at være sammen med“ (Peter Amendt).

TORSDAG 24. JUNI

Kaldelse
Matt 28,18-20

”Gør … til mine disciple.“ – Hvordan gør man det?
Hvori ser jeg mit kald?

Forståelse

Anvendelse

Jesus er opstanden. Det er sandelig en nyhed, der er værd at dele!
Med opstandelsen og sejren over synd, Satan og døden begynder
han sit herredømme: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.“
Nu gælder det om at udbrede dette herredømme: ”Gå ud og forkynd
det gode budskab!“ Med udgangspunkt i sin magt kan han sige til
sine budbringere: ”Se, jeg er hos jer.“ Hvor de end går hen, uanset
hvilke omstændigheder de befinder sig i, så er han hos dem. Ved sin
inkarnation, død og opstandelse er han for altid forbundet med sine
efterfølgere. De er blevet én ånd (1 Kor 6,17). På den måde er hans
frelsesmission blevet til deres forkyndelsesmission.
Over hele verden lider mennesker under det, som den sydafrikanske
forfatter Laurens van der Post kaldte ”ubetydelighedens byrde“. Menneskene har fået livet som gave, men de ved ikke, hvad de skal stille
op med det. Det er ligesom om, man forærer nogen et bibliotek fyldt
med sjældne bøger for desværre at måtte sande, at de ikke bliver læst,
men bruges som optændingsbrænde.
For kristne er dette problem løst. Den, der kender til den korsfæstede
og opstandne frelser og selv har erfaret ham, ved, hvad glæde er. Set
i lyset af den tydelige opfordring i Matt 28 er der en mening og en
opgave i livet til enhver kristen. Den består i at videregive denne erfaring med Jesus til verden. De fleste andre ting, vi foretager os i denne
verden, vil på et tidspunkt være ligegyldige. Men at fortælle andre
mennesker om evangeliet vil sætte sig spor i himlen.

107

FREDAG 25. JUNI

Erkendelse
Joh 14,26
Hebr 8,10-11

Hvilke erkendelser omtaler teksterne?
Hvordan kan Helligånden lære mig noget?
I den gamle pagt var det præsternes og levitternes opgave at belære
folket (3 Mos 10,11; Neh 8,7-8). De troende under den nye pagt har
ved Jesus Kristus direkte adgang til Gud og belæres ved hjælp af
Helligånden og Guds ord. Disse teksters fokus er dog ikke først og
fremmest rettet mod teologisk indsigt. Det centrale i erkendelsen er
Guds og Kristi væsen og virke, og hvad det betyder for ens liv. Det
er en læringsproces at erkende Gud i sin fylde, at erfare ham og stole
på, at han til sin tid vil vende alt til det gode. Peter opmuntrer os:
”Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus“
(2 Pet 3,18).

Egne tanker
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DIALOG TIL SABBATTEN 26. JUNI

Spørgsmål til drøftelse
1

Hvad er ”livskvalitet“ for jer?
Under hvilke forhold kan man ikke længere tale om livskvalitet?

2

Joh 10,10b; 11,25-26
Jesus lover ”liv i overflod“. Hvad mener han med det?
Hvilken rolle spiller kvalitet og kvantitet i den forbindelse?

3

1 Joh 1,1-4
Johannes deler sin glæde. Hvad bygger den på?
Hvordan reagerer I, når glæden i troen blegner?
”Lige så stærk, vores tro er, lige så stærk skal også vores glæde
være“ (Luther). Hvad mener I om dette udsagn?

4

Joh 5,24; Rom 8,1
Den, der tror, har evigt liv og frygter ikke Guds (straffende) dom.
Synes I, det er så enkelt, som det siges her?
Hvad vil det sige at ”være i Kristus Jesus“?

5

Ef 3,17-19
Læs disse vers i flere forskellige oversættelser. Hvad tænker
Paulus på, når han taler om ”Guds fylde“ i vores liv?
Hvilken form for erkendelse mener han?
Hvilken betydning har de forskellige aspekter af vores tema i
forhold til jeres livskvalitet?
Hvilke tanker har emnet ”Guds evige pagt“ sat i gang hos jer?
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