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UGEN 1.-7. AUGUST 2021

”Tænk engang, at vores far elsker os så højt, at vi kan kalde os 
hans børn. Og det er vi virkelig“ (1 Joh 3,1a, Bibelen 2020). 

Som Guds børn har vi vores hvile i Gud og kan derfor også takle 
vanskelige familieforhold og modstå fristelser.

”I den 7. himmel“ er en amerikansk tv-serie fra 1990'erne. I sæson 11 
så man den fiktive familie Camdens liv og hverdag. Selvom der af og 
til forekom skænderier, følelser af jalousi og dramatiske hændelser, 
havde man dog i det store og hele et harmonisk og kærligt forhold 
til hinanden.

En sådan familie kunne Josef med sin bror Benjamin, sine ti halv-
brødre og en halvsøster kun drømme om. Livet i patchworkfamilien 
med fire mødre og en far var alt andet end nemt. Jalousi, strid og 
gengældelse var på en måde forprogrammeret i denne familiekon-
stellation.

Vi vælger ikke selv vores familie. Især de sår, som vi oplever at få i 
familien, sidder meget dybt og har eftervirkninger i lang tid. Gud øn-
sker at hele vores hjerter og ligeledes give os hvile på dette område. 

Søndag Vanskelige familieforhold 1 Mos 34
Mandag Tag hånd om dit liv  5 Mos 4,29-31; Josva 24,15
Tirsdag Du er et Guds barn 1 Joh 3,1-2
Onsdag Livet leves i relationen 1 Mos 39,1-10; Ef 6,1-13
Torsdag Velsignede relationer 1 Mos 39,21 til 40,22
Fredag I den 7. himmel Hebr 11,17-22; 12,22-24

Hovedtanke

 Introduktion

Oversigt

6. 6. ugeuge Fred, fryd, familie?
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SØNDAG 1. AUGUST 2021

1 Mos 34

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

47

Vanskelige familieforhold

Hvilken slutning kan vi drage af forholdene i Jakobs familie?

Hvordan er forholdene i familien, som jeg kommer fra?

Jakob får børn med fire forskellige kvinder: Lea og Rakel er hans 
hustruer og Zilpa og Bilha er Lea og Rakels trælkvinder. Dina er 
foruden Simeon og Levi Leas biologiske børn. Historien begynder 
med udsagnsordene gå ud og greb (dvs. voldtage) – begge udsagns-
ord genfindes i vers 26, da Simeon og Levi griber deres søster (dvs. 
henter hende hjem) og drager bort.

Simeon og Levi vil hævne voldtægten og befri Dina. Jakob derimod 
forholder sig passiv i denne begivenhed. Han tier – hans sønner 
bliver rasende. Jakob lægger vægt på sit gode omdømme – hans 
sønner higer efter retfærdighed.

Ifølge Danmarks Statistik (2021) består 56 procent af alle børnefa-
milier af ægtepar (af alle kønskonstellationer). 20 procent består af 
bofællesskaber og 24 procent er enlige forsørgere.

Det er en trøst at vide, at der også i bibelske familier ikke kun her-
skede fred og harmoni. Der fandtes misundelse og strid. Der blev 
truffet forkerte beslutninger, som medførte megen lidelse. Og alli-
gevel tog og tager Gud sig også af de familier, der er rystet i deres 
grundvold.

Jakobs familie var stamfamilien til Guds folk. Gud var trofast i sit 
løfte, som aldrig blev trukket tilbage. Hvilken betydning har det for 
dig, at Gud står ved sin beslutning og ikke finder sig en anden fami-
lie? Ser du også din familie som udvalgt og velsignet af Gud?

”Der er øjeblikke af fortrydelse selv i den lykkeligste husstand“ 
(Honoré de Balzac).
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5 Mos 4,29-31
Jos 24,15

 Forståelse

 Anvendelse

Tag hånd om dit liv

Hvilken beslutning står israelitterne overfor?

Hvorfor slår andres tro ikke til for ens egen frelse?

På Sinaj slutter Gud en pagt med sit folk. I pagten præciseres, hvilke 
regler og love der gælder for folket, og hvilke konsekvenser de kan 
forvente, hvis de bryder loven. Selvom konsekvenserne af at bryde 
en kontrakt er alvorlige, er der alligevel håb. Hvis folket søger Gud 
med fuld overbevisning, finder de ham.

Flere årtier senere stiller Josva folket overfor valget om, hvem de vil 
adlyde. Vil de fortsætte med at følge forfædrenes guder? Josva kon-
kluderer for sig selv og sin familie: ”Jeg og mit hus vil tjene Herren“ 
( Josva 24,15).

Børn, der vokser op i usunde familieforhold, udvikler hyppigt en 
tvangsmæssig adfærd for at kunne klare barndommen. Denne ad-
færd er en overlevelsesstrategi, der dog virker destruktivt, når man 
bliver voksen, især når det gælder relationer til andre mennesker, 
men også i forhold til relationen til Gud. Jesus ønsker at frigøre os 
for en adfærd, der nedbryder os selv. Han ønsker, at vi modtager 
hans hvile og heling for vores sårede sjæl (Matt 11,28).

Dette kræver en klar beslutning fra vores side. Hvis vi overdrager 
hele vores liv – det lyse og det mørke – til Gud, kan vi bryde ud af en 
selvdestruktiv adfærd.

MANDAG 2. AUGUST 2021
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 1 Joh 3,1-2

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

Du er et Guds barn

Hvorfor er det vigtigt for Johannes at understrege, at vi allerede er 
Guds børn?

Hvilken virkning har erkendelsen af at være elsket af Gud og at være 
hans barn? 

Johannes betegner de troende som Guds børn og inkluderer sig 
selv. Kendsgerningen, at vi skal kaldes Guds børn, er et bevis på 
Guds kærlighed. For Johannes er det at være Guds barn allerede 
virkelighed, og dog vil denne status overgås en skønne dag. Så vil de 
troende se Gud, som han er, og blive ham lig.

I Guds øjne er vi også den elskede datter og den elskede søn. I os 
ser han ikke kun manglerne, men også det elskværdige, vores styr-
ker og vores skønhed. Vores sande selvværd kommer ikke (først 
og fremmest) fra forældre, lærere, chefer og kolleger eller via ven-
nerne: den kommer fra vores himmelske far, der elsker os uden 
tøven og betingelser.

Hvem skal have indflydelse på mit selvværd? Når jeg finder det i 
Guds betingelsesløse kærlighed, hjælper det mig til også at finde 
hvile i medmenneskelige relationer. Nu tør jeg tro, at andre også 
bryder sig om mig på trods af mine mangler. Jeg holder op med at 
se andres mangler og ser menneskene med vores himmelske fars 
øjne, som ser skønheden, styrken og det elskværdige i os. Denne 
synsvinkel forandrer mennesker til det positive.

”Gud bærer dit billede i sin kortholder“ (Tony Campolo).

”Guds længsel er mennesket“ (Augustin).

TIRSDAG 3. AUGUST 2021



50

1 Mos 39,1-10
Ef 6,1-13

 Forståelse

 Anvendelse

Livet leves i relationen

Hvordan blev Potifar opmærksom på, at Gud var med Josef?

Hvorfor er konflikter mennesker imellem også åndelige kampe?

Gud er med Josef (v. 2). Det har ikke kun konsekvenser for ham, men 
også for hans omverden. Velsignelse betyder i 1. Mosebog også 
materiel velstand. Potifars rigdom vokser og Josef indtager den vig-
tigste stilling i hans husstand.

Udtrykket hans herres hustru (v. 7.9) forklarer ejendomsforholdene 
– hustruen tilhører ikke sig selv, men er Potifars ejendom. Hvis Josef 
indlader sig med hustruen, misbruger han ikke blot sin herres tillid, 
men forgriber sig også på dennes ejendom og vil dermed synde 
mod Gud. For Josef er hans loyalitet overfor sin herre og overfor 
Gud såvel som relationen til begge vigtigere end en flygtig affære.

Josef ved, at han er afhængig af Gud. Han kan takke ham for sin 
gode stilling og beslutter sig derfor for at leve i sine relationer, som 
Gud ønsker det. Derfor prioriterer han svarende til dette. I relatio-
nen til Gud beslutter han sig bevidst imod tilnærmelserne fra Poti-
fars hustru. Han forbliver standhaftig på trods af, at hun ikke tager 
et nej for et nej og gør seksuelle tilnærmelser.

Ethvert menneske er elsket af Gud. Når vi skader andre mennesker i 
ord og gerning, sårer vi også Gud. Han henviser gentagne gange i sit 
ord til, hvordan relationer kunne blive til velsignelser. Når vi gør Gud 
til centrum i vores liv og tager det som udgangspunkt for vores rela-
tion til andre mennesker, er det lettere at modstå fristelser.

ONSDAG 4. AUGUST 2021
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1 Mos 39,21 
til 40,22

 Forståelse

 Anvendelse

Velsignede relationer

Hvordan viser Guds velsignelser sig i Josefs liv?

Hvordan viser Guds velsignelser sig selv i ulykken?

Den tids fængsler tjente både som arbejdslejr og som domstol. 
Oldtidens love i Mellemøsten kendte ikke til fængselsstraf med und-
tagelse af Egypten. Dog overrasker det, at Potifar ikke lader Josef 
henrette, men lader ham bringe til kongens fanger. Han lader nåde 
gå for ret – mon han aner, hvad der er foregået i hans hus?

Det var ikke mundskænkens opgave alene at række kongen vinen, 
men også smage for på hans mad. Han havde kongens tillid og var 
ofte også hans rådgiver. Det blev senere en fordel for Josef.

I fængslet skal Josef oparbejde sin status på ny og knytte nye rela-
tioner – han begynder helt forfra. Og dog er han i denne situation 
ikke alene: ”Herren var med Josef“ (v. 21).

”Josef troede på, at hans fædres Gud ville være hans Gud. Han 
overgav sig straks helt og fuldt til Herren og bad om, at han, som 
bevarer Israel, ville være med ham i landflygtigheden“ (Ellen White, 
Patriarker og Profeter, s. 108).

I vores liv kan der også findes situationer, hvor alt ser håbløst ud, 
og hvor vi skal begynde helt forfra. Vi kan være sikre på, at Gud ikke 
slipper os. I relationen med ham kan vi i livets storme finde og op-
leve hvile, ligesom der selv i ulykken kan gemme sig velsignelser.

Gode relationer kan vise sig at være rige på velsignelser. Ikke egen 
taktik, men Gud kan sende dem som velsignelse. Hvor vigtigt er et 
godt netværk af relationer for mig? Hvad kan jeg bidrage med, og 
hvordan får jeg gavn af det?

TORSDAG 5. AUGUST 2021
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Hebr 11,17-22; 
12,22-24

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

”I den 7. himmel“ 
– en himmelsk familie
Allerede i bibelsk tid fortælles der om problemfamilier. Og alligevel 
– trods alle kriser og fejlagtige beslutninger – befinder Abraham, Ja-
kob og Josef sig blandt trosheltene i Hebræerbrevet. Deres relation 
med Gud bar dem gennem alle livets højder og dybder og hjalp dem 
til at finde heling, fred og hvile. På den måde er de blevet forbilleder 
for os. Vi kan også finde hvile hos Gud, uanset hvordan vores fami-
liære situation ser ud. Der er godt at vide, at vi er Guds børn, at vi 
virkelig hører til en ”himmelsk familie“.

”Hvor end du bor, i hvert et land,
den lyse vil fra strand til strand
og gribe dig som barnets hånd,
den kærlighedens sang.“
( J. Johnson, Noomi Rasmussen, Adventistkirkens salmebog, 85)

Gud står også ved vores side i komplicerede familieforhold og hjæl-
per os til at oprette og vedligeholde rigt velsignede relationer til 
andre.

FREDAG 6. AUGUST 2021
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Spørgsmål til drøftelse

”Det er lige meget, hvem der har såret eller nedbrudt dig. Det, der 
tæller, er, hvem der får dig til at smile“ (ukendt). 

Diskuter denne påstand. Hvem får jer til at smile?
 

  1 Mos 34,1-7 og 30-31
Beskriv situationen i Jakobs familie. 
Hvad mener I om Jakobs adfærd som far? 

Gud velsigner også familier med ødelagte relationer. 
Hvad betyder det for os i vores forhold til andre?

  1 Mos 39,1-3 og 19-23
Tre gange understreger teksten, at Gud var med Josef. 
Hvordan viste det sig? 

Hvordan ved I, at Gud er der for jer i vanskelige situationer?

  1 Joh 3,1-3
Hvad siger disse vers om Gud? 
Hvad siger de om os? 
Hvilken relation er der mellem gudsbillede og menneskesyn? 

Hvad betyder det for jer og jeres selvværd, at I er Guds børn?

DIALOG TIL SABBATTEN 7. AUGUST 2021


