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3. KVARTAL 2014

JESUS
”Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde
besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og
det som korsfæstet.“ (1 Kor 2,1-2).
Hvad er det væsentlige i din tro? Hvad er det, der giver dig tryghed,
vished og sikkerhed i din overbevisning?
Når Paulus vælger udgangspunktet i sin mission til Korinth er der
nok flere årsager. Det er ikke fordi alt andet end korsfæstelsen er
irrelevant. Brevene i NT viser tydeligt, at opstandelsen er den helt
store drivkraft i deres mission. Både i GT og NT er skabelsen nok et
af de største temaer, du kan finde. Men hvad er det, der giver det
hele mening? Specielt i den forvirring, som finder sted i Korinth.
Midt i forvirringen er det Kristus, der giver mening! Han er opfyldelsen af alle løfterne, der er gået forud, og han er fundamentet for
det håb, vi nu har.
Hvis Jesus ikke var kommet ud af graven? Ja, så havde alt være
meningsløst. Det er i hans død og opstandelse, at alt det, han siger,
bliver troværdigt. Og det er Jesus, der bekræfter alt det, der er gået
forud. Jesus kom ikke med ”en ny lære“. Han kom ikke med en ”ny
religion”. Men han viste os en måde at leve på og et fokus på Guds
kærlighed, som vi ikke havde forstået tidligere.
Der var gået næsten 400 år siden den sidste profet i GT havde
skrevet sit brev, og havde det ikke være for Johannes Døberen,
havde Israel på ingen måder været klar til at modtage Kristus. Jesus
kom midt i forvirringen, midt i ondskaben, midt i misforståelser og
undertrykkelse og viste, hvad det egentlig vil sige at følge Gud.
Han søgte gennem sin tjeneste at helbrede og fortælle historier,
som åbenbarede Guds kærlighed på en måde, som de endnu ikke
havde forstået.
Når vi i dette kvartal skal studere ”hvad Jesus lærte“, så er der ikke
nogen bedre at modtage undervisning fra: ”Ingen har nogen sinde
set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.“ (Joh 1,18).

Thomas Rasmussen
Kontaktperson for sabbatsskolen
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INDLEDNING
DEN GUDDOMMELIGE LÆRER
De fleste af os kan sikkert huske en lærer,
vi beundrede, og som gjorde stort indtryk
på os. Dygtige lærere har stor indflydelse
på andre menneskers liv.
Jesus var selvfølgelig den allerstørste
lærer af alle. Hans samtid anerkendte
ham som lærer. Han citerede ofte fra
Skriften for derefter at kommentere den.
Og så havde han en gruppe disciple, som
nøje lyttede til, hvad han sagde og fulgte
og tjente ham. På den tid og i det område
var dette de grundlæggende kendetegn
for en lærer.
Men der var fundamentale forskelle
på Jesus og andre lærere. Mens andre
hovedsageligt fokuserede på de intellektuelle aspekter af et emne, henvendte
Jesus sig til alle aspekter af tilhørernes
tilværelse og indbød dem til at tage en
beslutning for Gud. De, som lyttede til
Jesus, ”blev slået af forundring over hans
lære; for han lærte dem som en, der har
myndighed, og ikke som de skriftkloge“
(Mark 1,22). Kristi autoritet blev underbygget af, at han praktiserede det, han
lærte. Han lærte sandheden, fordi han
er sandheden. Som Gud i menneskeskikkelse sagde han: ”Så siger Herren,“ men
tilføjede også: ”men jeg siger jer.“
I dette kvartal skal vi studere nogle af
de væsentlige emner, Jesus lærte. Frelseren underviste om mange ting, som har
med både den åndelige og praktiske side
af vores liv at gøre. Han præsenterede sin
undervisning over for forskellige tilhørere
og sørgede for at tilpasse sin metode til
hver enkelt person. Nogle gange holdt
han tale; andre gange var han i samtale
med enkeltpersoner eller grupper af mennesker. Nogle gange talte han åbent og

ligefrem, andre gange var han nødt til
at skjule meningen med det, han sagde.
Men han talte altid sandheden om Gud
og frelsen.
Jesu lære kan opstilles og forklares på
mange måder. Man kunne fx studere hans
lignelser eller analysere hans forskellige
prædikener. En anden indfaldsvinkel kunne
være at se på hans samtaler med mennesker eller hans diskussioner med sine modstandere. Det ville også være interessant
at fokusere på hans gerninger, hans holdninger og hans mirakler. For at få et bredt
billede af Jesu lære vil vi i dette kvartal
kombinere flere forskellige indfaldsvinkler.
Vi vil gennemgå hans læresætninger systematisk og se på, hvordan Jesus underviste
om bestemte emner ved forskellige anledninger og på forskellige måder.
Lad os forestille os, at vi var blandt
hans opmærksomme lyttere, når vi i dette
kvartal åbner Guds ord og læser Jesu ord.
Lad os bede om åndelig dømmekraft til at
fatte hans budskab og forstå hans ufattelige kærlighed. Og lad os forny vores beslutning om dagligt at vandre med ham i
tro og lydighed, når vi hører hans stemme
kalde os til at følge ham. Jo mere tid vi
tilbringer ved hans fødder, jo mere vil vi
sige som de to disciple på vej til Emmaus:
”Brændte vore hjerter ikke i os, mens han
talte til os på vejen og åbnede Skrifterne
for os?“ (Luk 24,32).
Carlos Steger har arbejdet
som præst, lærer, redaktør
og administrator. Pt. leder af
teologiafdelingen ved River
Plate Adventist University.
Han og hans kone, Ethel, har
tre børn og tre børnebørn.
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TIL SABBATTEN | 5. JULI 2014

Vores himmelske far

Ugens vers

”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn,
og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender
ham.“ (1 Joh 3,1).

Introduktion

Jesus elskede at tale om Gud som Faderen. Ifølge evangelierne benyttede Jesus navnet fader om Gud mere end 130 gange. Ved forskellige anledninger tilføjede han tillægsord som: ”himmelske fader“
(Matt 6,14), ”levende Fader“ (Joh 6,57), ”Hellige fader“ (Joh 17,11)
og ”retfærdige fader“ (Joh 17,25). Navnet beskriver det intime
bånd, som bør forbinde os med Gud.
Traditionelt betyder ”far“ kærlighed, beskyttelse, sikkerhed, underhold og identitet for en familie. En far giver navn til familien og
holder dens medlemmer sammen. Vi kan nyde godt af mange af de
samme fordele, når vi accepterer Gud som vores himmelske far.
Selvom det er afgørende for os at kende Faderen, bør vores mål ikke
kun være en intellektuel og teoretisk kundskab. Bibelens betydning
af at kende nogen er, at man har et personligt, intimt forhold til
vedkommende. Hvor meget mere er dette ikke tilfældet med vores
himmelske far!
I denne uge vil vi undersøge, hvad Jesus lærte om vores himmelske
far og hans uendelige kærlighed til os. Vi vil også se på det nære
forhold, der er mellem Faderen, Sønnen og Helligånden.

Ugens tekster
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·
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·

Matt 7,9-11
Joh 14 8-10
Luk 15,11-24
Matt 6,25-34
Hebr 9,14

SØNDAG

29. JUNI 2014

Vores far i himlen
Fader var ikke et nyt navn for Gud. I Det Gamle Testamente præsenteres han nogle gange som vores fader (Es 63,16; 64,8; Jer
3,4.19; Sl 103,13). Men det var ikke det mest benyttede navn for
ham. For Israel var Guds navn YHWH (sandsynligvis udtalt Jahve),
som benyttes mere end 6.800 gange i Det Gamle Testamente. Jesus
kom ikke for at vise os en anden Gud end YHWH. I stedet var hans
mission at fuldende den åbenbaring, som Gud havde givet af sig selv
i Det Gamle Testamente. For at gøre dette, præsenterede han Gud
som vores himmelske far.
Jesus gjorde det klart, at Faderen er ”i himlen“. Det er vigtigt at
holde fast ved denne sandhed for at have den rette holdning over
for Gud. Vi har en kærlig far, som er interesseret i sine børns behov.
Men på samme tid anerkender vi, at denne omsorgsfulde far er ”i
himlen“, hvor millioner af engle tilbeder ham, fordi han er universets
eneste hersker, hellig og almægtig. Den kendsgerning, at han er vores far, indbyder os til at henvende os til ham med et barns tillid. På
den anden side minder den kendsgerning, at han er i himlen, os om
hans ophøjede væsen, og at vi skal tilbede ham i ærbødighed. At
lægge mere vægt på den ene af disse sider på bekostning af den anden vil føre os til et forvrænget billede af Gud og vil få vidtrækkende
følger for vores praktiske liv i hverdagen.
Matt 7,9-11

Hvad fortæller dette os om, hvordan en menneskelig far kan genspejle vores himmelske fars karakter?
Ikke alle har haft en kærlig og omsorgsfuld far. Af forskellige årsager
har mange ikke engang kendt deres far. For disse mennesker giver
det derfor ringe eller ingen mening at omtale Gud som min far. Men
vi har alle en forestilling om, hvordan en god menneskelig far skal
være. Desuden har vi måske kendt nogen, som har haft en god fars
egenskaber.
Vi ved godt, at menneskelige fædre ikke er fuldkomne; men vi
ved også, at vi elsker vores børn, og at vi på trods af vores mangler
forsøger at gøre det bedste for dem. Forestil dig så, hvad vores far i
himlen vil og kan gøre for os.

Til at
tænke over

Hvad betyder det for dig personligt at tiltale Gud som din himmelske far? Hvad burde det betyde for dig?
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MANDAG

30. JUNI 2014

Åbenbaret gennem Sønnen
Johannes siger, idet han taler om Faderen: ”Ingen har nogen sinde
set Gud“ (Joh 1,18). Efter Adam og Evas fald har synd forhindret
os i at kende Gud. Moses ønskede at se Gud, men Herren blev ved
med at forklare for ham: ”Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet
menneske kan se mig og beholde livet“ (2 Mos 33,20). Ikke desto
mindre bør det være vores højeste prioritet at kende Gud, for evigt
liv er at kende Faderen (Joh 17,3).
Jer 9,23-24

Hvad har vi specifikt brug for at vide om Gud? Hvorfor er det vigtigt for os at kende til dette?
I den store strid har Satans væsentligste angreb været på Guds karakter. Djævelen har gjort alt, hvad han kan, for at overbevise alle
om, at Gud er selvisk, streng og vilkårlig. Den bedste måde for Gud
at modbevise denne anklage var at leve på jorden for at vise, hvor
forkerte disse beskyldninger var. Jesus kom for at vise Guds natur og
karakter og for at rette den forkerte opfattelse, som mange havde
fået af guddommen. ”Den Enbårne, som selv er Gud, og som er i
Faderens favn, han er blevet hans tolk“ (Joh 1,18).

Joh 14,8-10

Læg mærke til, hvor lidt disciplene vidste om Faderen efter at have
været sammen med Jesus i over tre år. Hvad kan dette lære os om
vores manglende forståelse?
Jesus blev både ked af og overrasket over Filips spørgsmål. Hans
milde irettesættelse viser i virkeligheden hans tålmodige kærlighed
over for sine sløve disciple. Hans svar antydede noget i denne retning: Er det virkelig muligt, at I ikke kender mig efter at have gået
sammen med mig, hørt mine ord, set mine mirakler, hvor jeg skaffede mad til de store folkeskarer, helbredte de syge og opvakte de
døde? Er det muligt, at I ikke genkender Faderen i de gerninger, han
udfører gennem mig?
Disciplenes manglende evne til at kende Faderen gennem Jesus
betød ikke, at Jesus havde givet et forkert billede af Faderen. Tvært
imod, Jesus var sikker på, at han havde opfyldt sin opgave med at
åbenbare Faderen på en tydeligere måde, end man nogen sinde
tidligere havde set. Derfor kunne han sige til sine disciple: ”Kender I
mig, vil I også kende min fader ... Den, der har set mig, har set Faderen“ (Joh 14,7.9).
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TIRSDAG

1. JULI 2014

Vores himmelske fars kærlighed
Jesus kom for at understrege det, som Det Gamle Testamente allerede havde bekræftet: Faderen ser på os med en uforlignelig kærlighed (Jer 31,3; Sl 103,13).
”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn“
(1 Joh 3,1). Det er ufatteligt, at den almægtige Gud, universets hersker, vil tillade os ubetydelige og stakkels syndere, på en lille bitte
planet midt blandt milliarder af galakser, at kalde ham Far. Vi kan
gøre det, fordi han elsker os.
Joh 3,16-17

Hvilket enestående bevis har Faderen givet os for at vise sin kærlighed?
Kristus blev ikke naglet til korset for at skabe kærlighed til mennesker i Faderens hjerte. Jesu forsonende død var ikke et middel til at
overbevise Faderen om at elske os; det skete, fordi Faderen allerede
elskede os, til og med før verdens grundvold blev lagt. Og hvilket
større bevis har vi og kan vi have på hans kærlighed end Jesu offerdød på korset?
”Faderen elsker os ikke på grund af den store forsoning; men han
sørgede for forsoningen, fordi han elsker os.“ (Ellen White, Vejen til
Kristus, s. 13).
Nogle har en tendens til at mene, at Faderen har svært ved at elske
os. Men det faktum, at Jesus er vores mellemmand, betyder ikke, at
han er nødt til at overtale Faderen til at elske os. Kristus selv gjorde
op med denne forkerte opfattelse, da han sagde: ”Faderen selv elsker jer“ (Joh 16,27).

Luk 15,11-24

Til at
tænke over

Tænk over den kærlighed, den fortabte søns far havde. Lav en liste
over de mange beviser, sønnen havde på sin fars kærlighed.
Hvordan er vi hver især på vores egen måde ligesom den fortabte
søn? Hvordan har du oplevet noget lignende det, som han oplevede?
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Vores himmelske fars omsorg
Det er vigtigt at vide, at nogen har omsorg for os. Selv om nogle
mennesker er ligegyldige over for os, lærte Jesus, at vores himmelske far har omsorg for os på enhver måde. Hans nåde og omsorg
svinger ikke ligesom menneskelige følelser så ofte gør. Hans kærlighed er urokkelig og uforanderlig, uanset omstændighederne.
Matt 6,25-34

Hvilke opmuntrende ord finder vi her? Hvordan kan vi ud fra beskrivelsen af Gud i disse vers lære at have større tillid til ham?
”Der er intet kapitel i vores livshistorie, som er for mørkt for ham at
læse; ingen besværlighed er for vanskelig for ham at udrede. Ingen
ulykke kan komme over den mindste af hans børn, ingen ængstelse
kan plage sjælen, ingen glæde opmuntre den, ingen oprigtig bøn
udgå fra læberne, uden at vores himmelske far lægger mærke til det
og øjeblikkeligt interesserer sig for det. ”Han læger dem, hvis hjerte
er knust, og forbinder deres sår“ (Sl 147,3). Forholdet mellem Gud
og hvert enkelt menneske er lige så enestående og fuldstændigt,
som hvis der ikke havde været andre på jorden til at dele hans omsorg; som havde han opgivet sin elskede søn for blot det ene menneske.“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 111).
Men omgivet af alle disse opmuntrende ord kan vi ikke overse det
faktum, at vi udsættes for tragedier og lidelser. Selv i bibelteksten
for i dag talte Jesus om, at ”hver dag har nok i sin plage“ (Matt
6,34), og antyder dermed, at det ikke altid kommer til at gå os godt.
Vi er nødt til at leve med ondskaben og dens sørgelige følger. Men
pointen er, at selv midt blandt alt dette er vi forsikrede om Faderens
kærlighed til os, en kærlighed, som viser sig for os på så mange måder, men mest af alt på korset. Derfor er det vigtigt for os hele tiden
at have disse gaver og velsignelser for øje; ellers kan vi let blive mismodige, når det onde rammer os, noget det med sikkerhed vil gøre.

Til at
tænke over
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Hvordan har du i en krisesituation været i stand til at se Guds
kærlighed virkeliggjort? Hvad har du lært af den erfaring, som du
kan dele med andre, der kæmper med problemer og måske sætter
spørgsmålstegn ved Guds kærlighed midt i deres vanskeligheder?

TORSDAG

3. JULI 2014

Faderen, Sønnen og Helligånden
På forskellige måder lærte og viste Jesus, at guddommen består af
tre guddommelige personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Selv
om vi ikke kan forklare denne sandhed rationelt, accepterer vi den
i tro, ligeom vi gør med mange andre sandheder, som er åbenbaret
for os i Bibelen. Sammen med Paulus stræber vi efter at ”nå til erkendelsen af Guds hemmelighed“ (Kol 2,2). Det vil sige, at selv om
der er meget, vi ikke forstår, kan vi gennem tro, lydighed, bøn og
studium stræbe efter at lære mere og mere.
Adskillige begivenheder i Jesu liv er beskrevet på en sådan måde,
at vi ser de tre guddommelige personers aktiviteter. Giv en kort
gengivelse af hver enkelts rolle i de følgende eksempler:
Luk 1,26-35

Fødsel:

Luk 3,21-22

Dåb:

Hebr 9,14

Korsfæstelse:
Da Jesu gerning her på jorden var ved at nærme sig sin afslutning,
lovede han de ulykkelige disciple, at han ville sende Helligånden.
Igen ser vi, at de tre personer i guddommen arbejder sammen. ”Jeg
vil bede Faderen,“ forsikrede Jesus dem, ”og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd“
(Joh 14,16-17, se også Joh 14,26).
Jesus forklarede, at der er fuldkommen harmoni og enighed mellem
de tre personer i guddommen mht. frelsesplanen. Ligesom Sønnen
herliggjorde Faderen og viste hans kærlighed (Joh 17,4), herliggør
Helligånden Sønnen og åbenbarer hans nåde (og kærlighed) for verden (Joh 16,14).

Til at
tænke over

Tænk over nogle af de andre sandheder vi har, som er vanskelige
at forstå ved rationel tankegang alene. Tænk også over de mange
ting i naturen, som også er vanskelige at forstå. Hvad bør disse
mysterier fortælle os om begrænsningerne ved vores rationelle
tankegang og behovet for at leve i tro? Vær parat til at dele dine
svar med klassen på sabbatten.
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Læs Ellen White
· Testimonies for the Church, 8. bind, En personlig Gud, s. 263-278
”For at styrke vores tillid til Gud lærer Jesus os at tiltale ham med et
nyt navn, som er forbundet med vores mest dyrebare følelser. Han
giver os det privilegium at kalde den evige Gud vores Far. Når vi tiltaler og omtaler Gud som far, udtrykker vi vores kærlighed og tillid
til ham, og vi bekræfter hans omsorg og forhold til os. Når vi beder
om hans velvilje eller velsignelse som vores far, er navnet som musik
i hans ører. For at vi ikke skal tro, at det er formasteligt at omtale
ham ved dette navn, har han gentaget det igen og igen. Han ønsker,
at vi skal blive fortrolige med at tiltale ham som far.
Gud betragter os som sine børn. Han har forløst os fra en verden, der ikke tager sig af os, og udvalgt os til at blive medlemmer
af hans kongelige familie, den himmelske konges sønner og døtre.
Han inviterer os til at stole på ham med en tillid, der er dybere og
stærkere end den, et barn har til sin jordiske far. Forældre elsker deres børn; men Guds kærlighed er større, bredere og dybere, end nogen menneskelig kærlighed nogensinde kan være. Den er umålelig.“
(Ellen White, Lys over hverdagen, 1. bind, s. 130-131).

”Vores himmelske far har på Golgatas kors udtrykt sin kærlighed til
os som enkeltpersoner. Faderen elsker os, han er fuld af barmhjertighed og kærlig nåde.“ (Ellen White, The Signs of the Times, 30.
september 1889.)
Spørgsmål til
drøftelse

1. Hvordan kan du hjælpe en person til at elske Gud og have tillid
til ham, hvis vedkommende fortæller dig, at han/hun har svært
ved det pga. dårlige erfaringer med den jordiske far?
2. Vi ved, at Gud elsker os. Hvorfor er der så lidelse i verden?
3. Gennemgå sammen i klassen jeres svar fra torsdagens ”Til at
tænke over“.
4. Tænk over universets ufattelige størrelse. Tænk også over, at
han, som skabte det, er den samme Jesus, som døde for os på
korset. Hvordan kan vores tanker fatte denne ufattelige, gode
kendsgerning? Hvordan kan vi lære til stadighed at glæde os
over denne utrolige demonstration af Guds kærlighed?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord

Vi er nu i gang med et nyt kvartals studier. Det er tid til din klasse
eller studiegruppe at skrive nogle af de spørgsmål ned, som melder
sig ved læsningen af Bibelen. Læg planer for bestemte tidspunkter i
løbet af kvartalet, hvor I tager jer ekstra tid til at finde svar. Lad evt.
en gæst med ekspertise eller nogle af medlemmerne forberede bestemte spørgsmål af særlig interesse.

Personligt
kristenliv

• Hvad har du i dit liv lært om Gud gennem din egen far – eller
ved selv at blive forælder?
• Find og syng/læs evt sammen nogle af de mange sange, vi har
om Gud som vores far. Salmebogen indeholder en del af dem.

Mødet med
dagligdagen

Del eksempler fra jeres liv med hinanden, hvor I ser Guds egenskaber afspejlet i en menneskelig far – eller mor!

Uddybende
spørgsmål

• Ikke alle mennesker er vokset op med en kærlig far. Hvordan
kan vi præsentere Gud som fader for mennesker, der er blevet
misbrugt af en tyrannisk eller ondskabsfuld far?
De ord, vi anvender om Gud, er alle taget fra vores menneskelige
verden. Ordet ”Gud“ er selv et ord, der stammer fra gammel germansk religion. ”Fader“ er med Jesu eksempel blevet et almindeligt
brugt ord for Gud, men er naturligvis også taget fra vores menneskelige erfaring.
• Drøft ligheder og forskelle mellem Gud som far og vi mennesker som fædre. Tænk over spørgsmål som:
- Alle jordiske fædre har haft en far – havde Gud?
- Vi er fædre til børn, fordi de også har en mor – er Gud far på
samme måde?

Til at
tænke over

I Det Gamle Testamente omtales Gud som fader nøjagtigt 18
gange. I Johannesevangeliet alene tiltaler Jesus Gud som sin fader
mere end 100 gange. Hvad fortæller det dig om Jesu forhold til
sin himmelske far? Hvad fortæller det dig om, hvordan vi kommer
til at kende Gud? Kender vi Sønnen gennem Faderen eller Faderen
gennem Sønnen?
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Det er en populær sproglig misforståelse, at Jesus ved brugen af ordet abba tiltaler Gud på en særlig intim måde, der ikke hidtil havde
været brugt. Selv om der ikke er tvivl om Jesu enestående nære forhold til sin himmelske far, er dette ikke betydningen af ”abba“, hvis
mening på aramæisk simpelthen er ”faderen“.
Treenighedslæren kan være vanskelig at forstå, men er afgørende for
kristentroen og står centralt i dette kvartals lektier. En måde at betragte den på er følgende: når vi taler om, at Gud er én (5 Mos 6,4;
John 10,30), skal vi altid huske, at guddommen består af tre personer – og når vi taler om de tre personer i guddommen (Matt 28,19),
skal vi altid huske, at Gud er én.
Denne dobbelthed er udtrykt i Jesu dåbsbefaling i Matt 28,18-20,
hvor Jesus omtaler de tre personer, men også befaler, at vi døber i
disse tre personers ”navn“ – og ordet ”navn“ er i ental.

NOTER
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