Forord
Dette lille studiehæfte vil beskæftige sig med Guds væsen. Stop
lige engang! Prøv at læse det igen. Tænk over dette et øjeblik. Vi
skal beskæftige os med himlens og jordens skabers væsen. Der er
naturligvis meget mere at sige, end hvad dette lille hæfte byder på,
men du får et lille smugkig ind bag forhænget – ind bag kulisserne
hos Gud! Jeg håber, det vil tænde dig!
Vi vil bruge et redskab til at se nærmere på Guds væsen. Det redskab
er et udsagn, som vi finder i store dele af Det Gamle Testamente
(GT), nemlig Guds ansigt. Der knytter sig en helt særlig betydning til
dette tema, som de fleste af os nok ikke er opmærksomme på. Sjovt
nok findes der ikke noget litteratur på dansk om dette, så hvis du
aldrig har læst noget om dette emne, er det ikke så mærkeligt.
Vi har dog ét problem: En undersøgelse af Guds ansigt vanskeliggøres
i den grad af det faktum, at de hebraiske ord, som ligger til grund
for Guds ansigt, ikke altid oversættes med disse ord i den nyeste
autoriserede oversættelse fra 1992. Typisk har bibeloversættere
eksempelvis valgt at oversætte udsagnet med Gud, hvor der rent
faktisk står Guds ansigt. Medmindre man er i stand til at læse den
hebraiske grundtekst i GT, kan det være lidt svært – for ikke at sige
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umuligt – på egen hånd at dykke helt ned i dette emne. Hæftet er
således udstyret med noter, som påpeger, når den danske bibel bruger
en anden oversættelse end Guds ansigt.
Mit mål og håb med dette lille hæfte er, at du vil blive ført ind i et
univers i GT, som måske er ret ukendt for dig, men som forhåbentlig
vil åbne sig og berige ikke alene din bibellæsning, men også dit
forhold til vores Herre og Gud.

Indledning
Hvad tænker du på, når du hører ordet ansigt? Hvad udtrykker vores
ansigt?
Et menneskes ansigt kan afsløre mange ting. Det kan eksempelvis
vidne om personlighed og karakter, idet et ansigt kan være udtryk for
hele ens person. Hvis jeg siger, at jeg vender mig mod Lisbet, så er det
et udtryk for, at jeg vender netop mit ansigt mod hende – ikke noget
andet – eftersom ansigtet netop er udtryk for min person.
Man kan læse mange ting ud af en persons ansigt. Ansigtet kan
udtrykke følelser og sindsstemninger i form af kærlighed, sorg og
vrede. Når man aflæser et andet menneske, ser man ikke på nakken
eller albuerne. Man ser på ansigtet!
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Forestil dig, at du sidder og taler med et andet menneske.
Vedkommende, du taler med, ser ikke på dig, men vender ansigtet
bort, når du taler. Hvordan vil du opleve denne situation? De fleste
vil opleve, at det andet menneske er fraværende. Vender personen
derimod sit ansigt mod dig og ser dig ind i øjnene, vil vi typisk
opfatte dette, som om personen er nærværende. Alt efter ansigtets
stilling i forhold til det andet menneske kan ansigtet udtrykke nærvær
eller fravær.
På samme måde, som ansigtet kan udtrykke nærvær og kærlighed,
når det retter sig mod et andet menneske, kan det også rettes mod
et andet menneske med lynende øjne som udtryk for vrede eller
bebrejdelse.
Alle disse forhold afspejles i Bibelens tale om Guds ansigt. Guds ansigt
er helt overordnet udtryk for Guds nærvær. Dette nærvær kan enten
medføre frygt og straf eller velsignelse og frelse – alt afhængig af
det pågældende menneskes forhold til Gud. I Jer 21,10 finder vi
et eksempel på dette: For jeg vender mig1 mod denne by til dens ulykke,
ikke til dens lykke, siger Herren (se evt. også Am 9,4). Endelig er der
vidnesbyrd om, at Gud opleves som fraværende, når Gud vender sit
ansigt væk fra mennesket, hvilket kan resultere i en eller anden form
for lidelse. Det vil vi også se nærmere på.

1 Egentlig mit ansigt
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Om studiernes opbygning
Der er i alt 6 studier, som fordeler sig således:
• 2 studier om Guds frygtindgydende ansigt.
• 2 om Guds nådige ansigt.
• 1 om Lyset fra Guds ansigt.
• 2 om Når Gud skjuler sit ansigt.
Hvert studie er inddelt i 6 punkter:
1. Individuel: Tanken med at begynde individuelt er, at der bliver
mulighed for personlig refleksion over bibelteksten og temaet,
før tekstafsnittet i hæftet læses. Brug 10-20 min. på dette punkt.
Skriv gerne de tanker ned, som du gør dig.
2. Tekststykke: Læs i fællesskab tekststykket i dette hæfte.
3. Spørgsmål/debat: En række spørgsmål i forbindelse med
bibelteksten og temaet som en hjælp til at få større udbytte af
bibelteksten og temaet.
4. Bibelsk belysning: Under dette punkt er der en række
skrifthenvisninger, som relaterer til et eller flere temaer i
bibelteksten, som gerne skulle udvide perspektivet og tilføre nye
synsvinkler på temaet.
5. Opsamling: Her samles der op og konkluderes på studiet.
6. Udfordring: Studiet afsluttes med en personlig udfordring, som
enten er anført, eller som du selv skal formulere i lyset af de ting,
I har beskæftiget jer med.
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Punkt 1-3 er tænkt som nødvendige med henblik på at følge den
røde tråd igennem studierne, mens der kan arbejdes med punkt 4-6 i
forhold til den tid, I har til rådighed, og hvor meget I ønsker at gøre
ud af studiet.
Udgangspunktet for det overordnede tema omkring Guds ansigt
vil være Mosebøgerne og Salmerne, eftersom temaet står meget
stærkt i disse skrifter. Der laves udblik til resten af GT, men også til
Det Nye Testamente (NT).

