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Bibelglæde – en livstil som smitter - Intro

Fire fokuspunkter





Bibelglædens fundament
Bibelglædens hemmelighed
Bibelglædens gode vaner
Bibelglædens konsekvenser

Med dette samtalehæfte, vil vi gerne sætte fokus på fire punkter,
som kan fremme bibelglæden iblandt os. Med bibelglæde tænker vi
ikke først og fremmest på en bestemt følelse, men på Bibelens magt
til at gennemsyre både vore følelser, værdier, ord og handlinger.
Denne magt forløses ved Helligånden, når vi ser og erfarer den fantastiske skat vi har liggende i Bibelen. Målet er en bibelglæde, som
vi ikke kan holde for os selv, og som gør mennesker omkring os
nysgerrige. Målet er en bibelglæde, som smitter.
Bibelglæde kan være en vanskelig størrelse at få fat om. Det er ikke
altid vi oplever, at de to ord "bibel" og "glæde" passer sammen. For
mange mennesker minder Bibelen mest om brikkerne til et stort puslespil, der ligger foran en i en stor bunke. Det er svært at få overblik,
og følelserne lader sig ikke engagere voldsomt. Glæden kan ofte
være til at overse.

Bibeltillid, bibelbrug og bibellydighed
Men bibelglæde handler først og fremmest om bibeltillid, bibelbrug
og bibellydighed. Som i alle menneskelige relationer er tillid en forudsætning for glæde. Tilliden plejes igennem regelmæssig nærvær
og brug af dem eller det, vi glædes over. Og glæden viser sig i respekt og lydighed mod glædens genstand.
Lad mig sige det så stærkt som jeg kan: Bibelglæde er en mulighed,
og ikke kun et uopnåeligt ideal. For din egen og for din næstes skyld,
må du ikke slå dig til ro med middelmådighed. Vejen frem er tosporet. Vi har for det første brug for at genopdage glæden over livsfællesskabet med Bibelens hovedperson, Jesus Kristus, og mange af
os har også brug for at genopdage glæden ved at læse i Bibelen.
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Bibelglæden – en livstil som smitter - Intro

Udfordring


Tag en beslutning om at du vil være en bibelglad kristen, og
formuler for dig selv, hvad du forstår ved en bibelglad kristen!

Tese

Bibelglæde sidder i hjerte, hænder og fødder – og ikke
først og fremmest i hovedet. Den viser sig snarere i en
bibeltro livsstil, end i en nidkær kamp for de rigtige meninger! Det er når bibeltroskaben spredes fra hoved til hjerte,
og fra hjerte ud i hænder og fødder, at bibelglæden viser
sin ægthed i den form, som smitter andre!
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Brug et par minutter til at reflektere over tesen, og tag temperaturen på dig selv!

Fra Salme 119
"Jeg glæder mig over at følge dine formaninger som over alverdens
rigdom." (v14)
"Den lov, du har givet, er bedre for mig end tusind stykker guld og
sølv." (v72)
"Jeg håber på din frelse, Herre, og jeg følger dine befalinger." (v166)

1. Bibelglædens fundament
Gud har talt, og han taler stadig.
Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte
fri. (Salme 119,32)

Læs




Jeremias' bog 1,9-12
2. Peters brev 1,21
Hebræerbrevet 1,1-3a

Skrevet af mennesker – drevet af Helligånden
Både Det Gamle og Den Nye Testamente er skrevet af mennesker,
der brugte deres sprog, personlighed og kulturelle baggrund til at
udforme skriftet. Vi møder deres tanker, bekymringer, glæder og
sorger. Forfatterne var ikke robotter, men helt almindelige mennesker med en ualmindelig opgave. Derfor er det rigtigt at sige, at Bibelen er menneskers ord. Men det er ikke dækkende. Den er mere
end det.
Når profeterne og apostlene nedskrev de bibelske skrifter, var det
nemlig ikke en solopræstation. "Drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud," forklarer Peter. Udgangspunktet var
altså ikke deres egne tanker og refleksioner om Gud og religion. Nej,
Helligånden er den drivende kraft bag Bibelen, og derfor præsenterer den også sig selv med titlen "Guds ord".

Åbenbaring
Gang på gang understreger Bibelen, at den er Guds budskab til
mennesker. Gud "betroede" sit ord til Israels folk (Rom 3,2). Folket
skulle bevare dette ord, og bringe det videre ud til alle folk på jorden.
Derfor er Bibelens ord intet mindre end guddommelig åbenbaring.
Det vil sige, en afsløring af hvem Gud er. I Jesu liv, død og opstan-
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Bibelglædens fundament
delse har Gud endegyldigt åbenbaret sig selv i handling, og Bibelen
er så at sige den samme åbenbaring bare i ord.
Bibelens ord er altså på en mærkelig måde, både menneskeord og
Guds ord, lige som Jesus var både menneske og Gud. Ikke halvt af
hver, men 100% begge dele. Forfatterne var de menneskelige redskaber til formidlingen af den åbenbaring, som alene kom fra Gud.
Derfor er Bibelen noget helt særligt. Gud har i årtusinder talt igennem dette ord, og han gør det stadig! Det er bibelglædens fundament.
Den Gud som talte til Israels folk er stadig sprællevende, og han
taler stadig. Fuld af kærlighed og nåde, henvender han sig igennem
Bibelens ord til hvert enkelt menneske.

Spørgsmål til samtale:
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1. Et godt fundament er afgørende for det, som står ovenpå.
Bibelglædens fundament er, at Gud har talt, og han taler
stadig. Læs Hebr. 1,1-3a. Tal om hvilken forskel det gør for
bibelglæden, om Bibelen er Guds ord eller alene menneskeord!
2. Læs 1. Mos 3,1-7. Den djævelske løgn i vers 1 gennemryster stadig bibelglædens fundament langt ind i det danske
folk og det kirkelige danmarkskort. Hvordan kommer det til
udtryk i dag, og hvordan kan vi være en modvægt? Se også
Sl. 119,45-46!
3. Et fundament kan rystes og slå revner. Det kan troen på Bibelglædens fundament også. Det går ikke af sig selv at løbe
ad den vej Herren befaler (Sl. 119,32). Hvad tror I, har været
afgørende for salmistens vilje til at følge Guds ord, og hvad
blev resultatet? Se også v47-50!
4. Fortæl hinanden hvordan I har oplevet, at Gud taler til jer
igennem Bibelen? Vær konkret – og fortæl hinanden hvad
disse erfaringer betyder for jeres bibelglæde.
5. Hvad skal der til, for at glæden kan smitte til andre?

Opdagelsesrejse I
2. Opdagelsesrejse I – hvad står der?
Bed
Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage
underne i din lov. (Salme 119,18)

1. Mosebog 3
1. Læs teksten højt.
2. Tænkepause (3. min.): Find ét ord du hæfter dig ved i teksten. Det kan være "men", "frugten", "kaldte" eller…?
3. Fortæl. Tag en runde, hvor I kort fortæller hinanden, hvad
der er jeres ord (de enkeltes indlæg må ikke kommenteres).
4. Læs teksten igen.
5. Tænkepause: Vælg en sætning du særligt hæfter dig ved.
6. Fortæl. Tag derefter en ny runde, hvor I fortæller hinanden,
hvilken sætning I valgte, og hvorfor i hæftede jer ved netop
denne sætning (de enkeltes indlæg må ikke kommenteres).
7. Læs teksten igen, men denne gang hver for sig.
8. Tænkepause: Stil to spørgsmål til teksten.
9. Fortæl. Frit spil til at sige noget mere, om hvad I hver især
har fået ud af bibelteksten. Det kan være en udfordring, et
løfte, en advarsel, et godt eksempel, en trøst osv. Stil også
gerne jeres spørgsmål fra pkt. 8 til hinanden.
10. Giv hinanden nogle ideer til hvordan bibelglæden fra denne
bibeltekst kan blive synlig i jeres livsstil, så den smitter andre.
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3. Bibelglædens hemmelighed
Jesus Kristus kommer selv til os igennem Bibelens ord.
Jeg længes efter din frelse, Herre, og din lov er min opmuntring. (Salme 119,174).

Læs




Esajas 55,10-11
Johs 1,1-2 og 14
1. Peter 1,3 og 23

Bibelens hovedperson
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Umiddelbart ser Bibelen ud som de fleste andre bøger. Den er bare
tykkere. Den autoriserede udgave er på 1.140 sider. Den er skrevet
af omkring 40 forskellige forfattere over en periode på ca. 1500 år.
Den spænder litterært lige fra poesi over lovstof til lange fortællende
og undervisende passager. Nogle vil måske også sige, at der findes
bøger, der er mere spændende at læse og i hvert fald nemmere at
forstå. Bibelglæden kan opleves både teoretisk og fjern.
Men bibelglædens hemmelighed handler dybest set ikke om en bog.
Det er en person! Derfor er kundskab og overblik over Bibelens
mange forskellige beretninger heller ikke i sig selv en forudsætning
for bibelglæde. Bibelglæde handler om at møde Bibelens hovedperson, og komme ind i troens fællesskab med ham.

Mødestedet
Bemærk hvordan Salme 119 kæder Herrens "frelse" sammen med
Herrens "lov". Det kan salmisten alene gøre, fordi han ser et sammenfald imellem Herrens lov, som er Bibelen, og Herrens frelse som
er Jesus Kristus. Det her helt parallelt med det apostlen Peter gør i
Ny Testamente (1. Peter 1,3 og 23).
Bibelen er nemlig ikke bare en bog om Gud. Den er guddommelig i
den forstand, at hér møder vi Gud. Hér taler Han til Israels profeter

Bibelglædens hemmelighed
og apostle, og gennem dem taler Han også til os. Og
mere end det: Gud kommer selv til os gennem sit Ord. Vi
møder ikke bare ord om Gud eller ord fra Gud. Vi møder Gud
selv, når vi læser i Bibelen. Guds Ord bærer Gud selv med sig.
Det er bibelglædens hemmelighed.

Intet nyt under solen
Som Gud skabte verden ved sit Ord, sådan virker Han fortsat ved sit
levende og blivende Ord. Bibelglæden er helt afhængig af, at dette
vidnesbyrd om, hvad Guds Ord er, og hvad Guds Ord kan, til stadighed erfares og fornys. Det skal høres, modtages i tro og omsættes i
det praktiske hverdagsliv. Så længe vi læser Bibelen, som en ko
kigger på en stalddør, ser vi ikke, hvad Bibelen virkelig er, og der
bliver ingen varig bibelglæde.
Vi må høre, hvad Gud siger om Bibelen, og så må vi se den bog
med troens øjne. Da sker et under. Jesus Kristus træder ud af bogstaverne, og ind i vore liv. Med sig har han al den retfærdighed,
glæde og fred som kommer af syndernes forladelse og Helligåndens
nærvær.

Spørgsmål til samtale:
1. Bibelglædens hemmelighed er Jesus Kristus. Mange kender
ikke denne hemmelighed, og derfor bliver man fremmed for
bibelglæden. Hvorfor er Han en hemmelighed, og hvordan
kommer det til udtryk i Danmark i dag?
2. Fortæl hinanden, hvordan i selv har det med denne hemmelighed. Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at trænge ind i
hemmeligheden?
3. Læs Hebr 4,12! Guds ord "er levende og virksomt", fordi Jesus lever. Del nogle bibelvers med hinanden, I har oplevet
som levende og betydningsfulde for jer. Fortæl gerne lidt udførligt hvorfor.
4. Giv hinanden nogle ideer til hvordan I kan være med til at
afsløre hemmeligheden for andre.
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Opdagelsesrejse II
4. Opdagelsesrejse II – hvad står der?
Bed
Før min sag, og udfri mig, hold mig i live
ved dit ord. (Salme 119,154)

Esajas 53
1. Læs teksten højt.
2. Tænkepause (3. min.): Find ét ord du hæfter dig ved i teksten.
3. Fortæl. Tag en runde, hvor I kort fortæller hinanden, hvad
der er jeres ord (de enkeltes indlæg må ikke kommenteres).
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4. Læs teksten igen.
5. Tænkepause: Vælg en sætning du særligt hæfter dig ved.
6. Fortæl. Tag derefter en ny runde, hvor I fortæller hinanden,
hvilken sætning I valgte, og hvorfor i hæftede jer ved netop
denne sætning (de enkeltes indlæg må ikke kommenteres).
7. Læs teksten igen, men denne gang hver for sig.
8. Tænkepause: Stil to spørgsmål til teksten.
9. Fortæl. Frit spil til at sige noget mere, om hvad I hver især
har fået ud af bibelteksten. Det kan være en udfordring, et
løfte, en advarsel, et godt eksempel, en trøst osv. Stil også
gerne jeres spørgsmål fra pkt. 8 til hinanden.
10. Giv hinanden nogle ideer til hvordan bibelglæden fra denne
bibeltekst kan blive synlig i jeres livsstil, så den smitter andre.

5. Bibelglædens gode vaner
Bibelbrug
Hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker.
(Salme 119,97).

Læs




5. Mosebog 17,18-20
Nehemias 8,5-8
Johannesevangeliet 8,31-32

Bibelen skal i brug
Bibelen er verdenshistoriens mest betydningsfulde bog. Millioner af
mennesker har den stående på reolen, Men der er nytten af den
begrænset. Bibelen skal i brug, hvis den skal gavne!
Vi skal have Bibelen ned fra hylden – frem i hånden, ned i hjertet og
ud i hverdagslivet. Når vi gør det, er det fantastisk, hvad den formår,
at gøre i og gennem os! Bibelens magt til at præge os og skabe
forandringer i vores liv bliver alt for ofte undervurderet. Vores syn for
den fantastiske skat, vi har liggende i Bibelen, bliver med tiden let
lidt støvet.

Bibelanoreksi
Bibelen lærer os, at vi ikke kan være disciple af Jesus, uden at vi
regelmæssigt modtager Guds ord. Ved en bestemt lejlighed sagde
Jesus det meget direkte: "Hvis I bliver i mit ord, er i sandelig mine
disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal
gøre jer frie". (Joh 8,31-32).
At "blive i mit ord" - her står kampen i dag. Djævelen, verden omkring os, og synden i os har rottet sig sammen for at lokke os væk
fra Guds ord. Alt for ofte har de held med det. Der har aldrig været
så mange bibler til rådighed i den vestlige verden som i dag, og alli-
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Bibelglædens gode vaner
gevel er anoreksi i forhold til Guds ord ganske udbredt. Mange er så
nøjsomme, at det er åndeligt usundt.

Bibelen skal indtages
Bibelen er ikke magi. Den virker ikke, ved at vi lægger den under
hovedpuden. Vi skal have fat i den, åbne den, læse den og tage
ordene ind i vore tanker, så de får lov at forme vores værdier, holdninger og handlinger. "Profeternes tale gør I ret i at være opmærksomme på", skriver Peter (2. Pet 1,19). Altså: lytte og læse
opmærksomt.
Men når det gælder måden, vi bruger Bibelen på, skal vi give hinanden stor frihed. Bibelen angiver ikke en fast opskrift på, hvordan den
skal bruges. Men alle har brug for den opmuntring, vejledning, opdragelse og trøst, som Bibelen giver.

Spørgsmål til samtale:
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1. De to første skriftsteder, som I læste indledningsvis, fortæller
om forholdet til Guds ord i det gamle Israel. Hvordan vil I beskrive deres forhold til Guds ord (fx ligegyldighed, ærbødighed, respekt osv.) Hvad skal vi i dag lære af deres
bibelbrug?
2. Vi er som mennesker meget forskellige. Nogle er mere boglige end andre. I nogle livsfaser kan det være særdeles vanskeligt at finde ro. Det kan skyldes børn, arbejde,
eksamener, sygdom og så videre. Tal om hvordan vi fastholder nødvendigheden af, at vi "bliver i" Jesu ord, og samtidig ikke forpligter hinanden på menneskeskabte idealer.
3. Fortæl hinanden om hvilke vaner I har med Bibelen i jeres
hverdag? Giv hinanden gode tips og ideer til at få indarbejdet gode vaner i hverdagen.
4. Læs teksten fra 5. Mosebog igen. Læg mærke til hensigten
med at kongen skulle læse i lovbogen "hele sit liv" (v19).
Målet er den gudfrygt som viser sig i lydighed mod Ordet.
Tal om, hvad det perspektiv kaster ind over vore bibelvaner?

Opdagelsesrejse III
6. Opdagelsesrejse III – hvad står der?
Bed
Min sjæl er plaget af bekymring, rejs mig efter dit ord!
(Salme 119,28)

Matt 6,24-34
1. Læs teksten højt.
2. Tænkepause (3. min.): Find ét ord du hæfter dig ved i teksten.
3. Fortæl. Tag en runde, hvor I kort fortæller hinanden, hvad
der er jeres ord (de enkeltes indlæg må ikke kommenteres).
4. Læs teksten igen.
5. Tænkepause: Vælg en sætning du særligt hæfter dig ved.
6. Fortæl. Tag derefter en ny runde, hvor I fortæller hinanden,
hvilken sætning I valgte, og hvorfor i hæftede jer ved netop
denne sætning (de enkeltes indlæg må ikke kommenteres).
7. Læs teksten igen, men denne gang hver for sig.
8. Tænkepause: Stil to spørgsmål til teksten.
9. Fortæl. Frit spil til at sige noget mere, om hvad I hver især
har fået ud af bibelteksten. Det kan være en udfordring, et
løfte, en advarsel, et godt eksempel, en trøst osv. Stil også
gerne jeres spørgsmål fra pkt. 8 til hinanden.
10. Giv hinanden nogle ideer til hvordan bibelglæden fra denne
bibeltekst kan blive synlig i jeres livsstil, så den smitter andre.
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7. Bibelglædens konsekvenser
Jesus er Herre, og jeg følger ham i lydighed og tro.
Jeg vælger sandhedens vej, jeg har dine bud for øje.
(Salme 119,30).

Læs




5. Mosebog 30,11-14
Salme 119,129-136
Romerbrevet 1,5; 15,18 og 16,25-27 (troslydighed)

Bibeltillid med fokus på Jesus
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Glæde kan ikke adskilles fra vores følelsesliv. Det kan bibelglæde
heller ikke. Gud har lykkeligvis skabt os med dette fantastiske apparat af farver, hvorigennem vi lever livet. Uden følelser vil livet være
afstumpet. Men dette må ikke få os til at tro, at bibelglæde alene
handler om en eller anden form for følelsesmæssig rus. I det hele
taget kan en optagethed af bibelglæde som en følelse, nemt føre til
en usund åndelig selvoptagethed.
Den sunde bibelglæde er først og fremmest kendetegnet ved, at den
er optaget af Jesus. Bibelglæde er Jesusglæde. Det er hvile, fred og
frimodighed, i tillid til at Jesus er min frelser. Ved sin død og opstandelse har han betalt fuld godtgørelse for alle mine synder, og derfor
er alt nu godt mellem mig og Gud!

Bibelbrug med fokus på Jesus
Et testspørgsmål på bibelglæde kan derfor være: Kan du undvære
Jesus? Det vi ikke kan undvære, er nemlig det, vi er glade for. Dem
vi ikke kan undvære vil vi gerne være sammen med, og fællesskabet
er ikke kendetegnet ved tilfældigheder. Vi sætter gerne noget til side.

Bibelglædens konsekvenser
Èn måde at være sammen med Jesus på er at læse i
Bibelen som en del af sine daglige rutiner ligesom tandbørstning,
morgenmad eller computerbrug.
Bed-Læs-Overvej-Tak-Gør! Bed om Helligåndens vejledning. Læs
dagens bibelafsnit. Overvej hvad det betyder konkret ind i dit liv. Tak
Gud for det han har vist dig. Gør som du har lært.

Bibellydighed med fokus på Jesus
Et andet testspørgsmål på Bibelglæde kan være: Er du lydig mod
det ord du læser? Er du villig til at omsætte det i handling, fordi du
med salmistens ord fra Salme 119,30 "vælger sandhedens vej", og
fordi du er blevet overbevist om, at det er den vej Bibelen viser? Det
handler ikke om at være syndfri men om, hvem der er Herre i vore
liv.

Spørgsmål til samtale:
1. I versene fra 5. Mosebog, slår Herren fast, at Bibelens ord er
hverken "ufatteligt eller fjernt". Det er ligetil og enkelt. Læg
mærke til konklusionen i v14. Der står "så du kan følge det".
Ordet skal altså ikke kun høres, men anvendes aktivt i hverdagen. Hvad tænker I om den pointe, og hvor oplever I barriererne i forhold til at følge Guds ord?
2. Læs igen afsnittet fra Salmernes Bog. Bemærk stemningen,
lidenskaben og varmen. Kan I genkende jer selv i bønnen?
Giv gerne eksempler.
3. I Romerbrevet understreges det, at den frelsende tro er en
lydig tro. Paulus taler ganske enkelt om, at målet for hans
kald til at være apostel er, at føre mennesker til lydighed i
ord og gerning. Tal om sammenhængen imellem bibelglæde
og "troslydighed". Hvor synes I det med lydigheden kan være vanskeligt?
4. Giv hinanden tre gode råd til, hvordan bibelglæden kan blive
en styrke for troen i jeres eget liv, og hvordan den kan blive
en synlig del af jeres livsstil, så den smitter andre.
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Inspiration til bibellæsning:
1. Læs Bibelen med et oprigtigt ønske om at forstå den
2. Læs Bibelen under bøn
3. Læs Bibelen med en enkel barnlig tro
4. Læs Bibelen i en atmosfære af lydighed og villighed til
personlig anvendelse
5. Læs i Bibelen hver dag
6. Læs Bibelen systematisk
16

7. Læs Bibelen med Jesus for øje
8. læs Bibelen og del det du har læst med andre

Læs mere på www.bibelglæde.dk

www.blr.dk

www.bibelselskabet.dk

Noter:

